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SANTRAUKA 

Šio magistro darbo tikslas papildyti Johno Paulo Lederacho konfliktų transformacijos teoriją ir 

konflikto paveiktos visuomenės lyderių modelį, atsižvelgiant į tarptautinių operacijų, skirtų kariniam 

mokymui ir stabilizavimui, praktiką. Išanalizavus konfliktų transformacijos mokslinę literatūrą, buvo 

nustatyti keturi taikos kūrimo elementai. Pirma, tai praeities ir dabarties įvykių analizė nustatant konflikto 

priežastis. Antra, ateities vizijos nustatymas į šį procesą įtraukiant visas konfliktuojančias puses ir 

integruojant visus konflikto paveiktos visuomenės sluoksnius. Trečia, pokyčių procesas, kuriant taikos 

infrastruktūrą, kuri reikalinga ilgalaikiam taikos procesui užtikrinti. Ketvirta, J. P. Lederachas pasitelkdamas 

visuomenės lyderių piramidę, šių taikos proceso elementų integravimui siūlo II lyderių sluoksnį – 

visuomeninius veikėjus, kurie turi artimą santykį tiek su I (politiniai vadovai) tiek su III (vietiniai, etniniai, 

religiniai vadovai) lygmenimis. Tačiau J. P. Lederachas neįvertina kariuomenės vaidmens susiskaldžiusių 

visuomenių taikos kūrimo procesuose, ypač neapibrėžto saugumo sąlygomis, todėl darbo autorius siūlo 

visuomenės lyderių piramidę papildyti kariuomenės dėmeniu.   

Darbe buvo analizuojamos karinio mokymo ir stabilizavimo misijos Afganistane ir Malyje nuo 

2016 m. Tam, kad būtų įvertinta ar karinio mokymo ir stabilizavimo misijos yra taikos kūrimo įrankis, bei 

siekiant nustatyti papildytos teorijos tinkamumą taikos proceso analizei, buvo atliktas ekspertinius interviu 

su Afganistane ir Malyje tarnavusiais Lietuvos karininkais ir Jungtinių Tautų civilinio korpuso ekspertais. 

Siekiant nustatyti Lietuvos karininkų veikimo spektrą visuomenės lyderių piramidėje buvo atlikta karininkų 

pareiginių nuostatų analizė. Tyrimų rezultatai parodė, kad karinio mokymo ir stabilizavimo misijos yra 

taikos kūrimo įrankis. Šio pobūdžio misijoms būdingas karinės jėgos panaudojimas tik savigynos tikslais 

kelia iššūkių tarptautinėms pajėgoms tinkamai reaguoti į saugumo iššūkius, tačiau tuo pačiu metu padeda 

sušvelninti kariuomenės, kaip jėgos struktūros vaidmenį tarp vietinių gyventojų ir sumažina aukų skaičių, 

išlaikant proporcingo atsako galimybę. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijos taip pat remiasi vietinės 

kariuomenės ir tarptautinių pajėgų sąveika. Ši sąveika lemia progresyvių idėjų reikalingų konflikto paveiktos 

valstybės reformoms sklaidą. Sėkmingesnį procesą užtikrina išskirtiniai uniformuoto personalo santykiai, 

kurie sąlygoti panašios karinės patirties ir iššūkių. Karinis personalas gebėdamas veikti nesaugioje aplinkoje 

turi išskirtinę prieigą prie visų visuomenės lyderių lygmenų. Kaip parodė atliktas tyrimas efektyviausi 

tarptautinių pajėgų ir vietinės kariuomenės Afganistane ir Malyje taikos kūrimo būdai buvo greito veikimo 
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projektai, nusiginklavimo proceso vykdymas, vietinių pajėgų mokymas, apsaugos teikimas ir logistinė 

parama. Pagrindinės kliūtys šiame procese yra didelis visuomenės susiskaldymas, korupcijos lygis, 

tarptautinių pajėgų personalo specialaus rengimo trūkumas, glaudaus civilinio – karinio bendradarbiavimo 

iššūkiai bei siauras teisinis pagrindas (mandatas) ribojantis tarptautinių pajėgų vykdomų užduočių spektrą.  
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Siratavičius, P. (2021). Train-Advise-Assist and stabilization missions as a tool of peacebuilding / Final 

master‘s thesis in Military Diplomacy. Supervisor prof. dr. G. Vitkus. Vilnius: The General Jonas Žemaitis 

Military Academy of Lithuania  

 

SUMMARY 

The purpose of this paper is to complement John Paul Lederach conflict transformation theory and 

peacebuilding pyramid model in addition to train-advise-assist and stabilization military operations practice. 

After conflict transformation, scientific literature analysis four peacebuilding elements have been identified. 

Firstly, history and present situation analysis by identifying conflict sources. Secondly, setting the horizon 

of the future by integrating mutual deeply divided and conflict affected society layers. Thirdly, development 

of change process by enhancing peacebuilding infrastructure, which is essential for lasting peace. Fourthly, 

J. P. Lederach for mentioned elements integration invoke peacebuilding pyramid relying on II leadership 

level – middle range leadership, which has close relation with both – I (political leadership) and III 

(grassroots leadership) society layers. However, J. P. Lederach does not take into account military role in 

deeply divided societies, especially in an indefinite security conditions. In addition to this paper author, 

complement peacebuilding pyramid with military component.  

This paper objects were train-advise-assist and stabilization military operations in Afghanistan and 

Mali from 2016. To determine if train-advise-assist and stabilization military operations is a tool of 

peacebuilding and complemented theory suitability for peacebuilding analysis, an expert interview was 

conducted. Interview experts were Lithuanian military officers and United Nations civilian experts from 

Afghanistan and Mali. To determine Lithuanian officers’ spectrum of activity across peacebuilding pyramid, 

job specification documents were examined. The research analysis revealed that train-advise-assist and 

stabilization military operations are the tool of peacebuilding. These type of missions excel restrictions for 

use of force only for self-defense. These conditions challenge coalition forces on reaction to dangerous 

situations, but at the same time help to mitigate military as force structure attitude in native population while 

sustaining possibility of a proportionate response. Train-advise-assist and stabilization military operations 

rely on cooperation between coalition and native military forces. This cooperation determine spread of 

progressive ideas in conflict affected deeply divided societies. Successful process determined by exclusive 

relations of uniformed personnel caused by common military personnel experience and challenges. Military 

personnel have ability to operate in an indefinite security conditions and have exceptional access to all 

society leaders’ levels. The deep analysis of expert interview revealed the most effective military means of 

peacebuilding process in Mali and Afghanistan. The quick reaction projects, demobilization-disarmament-
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reintegration process, train-advise-assist of native military forces, security operations and logistical support 

were the most effective. The main obstacles to the process are the high level of societal fragmentation, the 

level of corruption, the lack of special training for international force personnel, the challenges of close civil-

military cooperation and the narrow legal framework (mandate) limiting the range of tasks performed by 

international forces.  
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ĮVADAS 

 

Šaltojo karo metais karinių konfliktų geografija pasikeitė – didžiosios valstybės, visų pirma, JAV 

ir Rusija kariniuose veiksmuose dalyvavo ne savo teritorijos ribose. Tačiau tokie regionai kaip Rytų Europa, 

Pietrytinė, Vidurinioji Azija ar Afrika tapo didžiųjų valstybių interesų mūšio lauku. Ginklų prekyba tapo 

vienu iš pagrindinių įtakos įrankių, o kariniai konfliktai – kaip viena iš sąlygų karinei pramonei palaikyti. 

Remiantis šiuo požiūriu, Šaltasis karas lėmė didžiųjų valstybių ginklų prekybos ir karinės pramonės plėtrą 

finansiniu ir ideologiniu požiūriu, pasinaudojant besivystančių valstybių ekonomikomis, visuomenėmis ir jų 

aplinka. Pagerėjusi prieiga prie ginklų, net ir smulkioms nevyriausybinėms ar teroristinėms grupuotėms 

suteikė galimybę siekti savo tikslų, veikiant valstybės valdymą. Paprastai šias organizacijas vienijo bendri 

religiniai, identitetiniai ar etniniai elementai, kurie buvo pagrindas jungtis į grupes. Valstybių centrinei 

valdžiai nesugebėjus patenkinti tokių grupių poreikių, šios grupės savo tikslų pradėjo siekti pačios. Todėl ir 

saugumo tikslų siekimas, kuris besivystančiose valstybėse dažnai yra pats aktualiausias, susiaurėjo iš 

nacionalinio lygmens šalies mastu – iki genties, etninės grupės ar atskiro geografinio vieneto (miesto, kaimo) 

lygmens. Įvardinti faktoriai kartu su kultūriniais, religiniais, hierarchiniais ir socialiniais skirtumais buvo 

veiksniai nulėmę susiskaldžiusių visuomenių atsiradimą. Šie procesai ne tik susilpnino centrinės valdžios 

kontrolę, bet ir tapo vidinių valstybių konfliktų židiniu. Minėti pokyčiai, besivystančių šalių visuomenėse, 

nulėmė konfliktų geografinio paveikslo pokyčius iš tarptautinių plataus masto konfliktų į vidinius (angl. 

inter–state) etninius ar tapatybinius konfliktus ( Statista Research Department, 2020). Nors pasikeitusi 

konfliktų geografinė padėtis klasifikuoja šiuos konfliktus į vidinius, tačiau dažnai tokie konfliktai būna 

internacionalizuoti, dėl konflikte dalyvaujančių grupių, kurios dažnai peržengia konfliktų paveiktų valstybių 

sienas. Šios grupės gali dislokuotis ir veikti kaimyninėje valstybėje, konfliktų finansavimas ar ginklų 

tiekimas gali vykti regioniniu mastu, o pabėgėlių srautai, kuriuos sukelia konfliktai lemia iššūkius ir įtampą 

tarptautinėje aplinkoje (Gleditsch, 2018, p. 13).  

Dėl pasikeitusių besivystančių valstybių, visuomenės galios centrų ir konfliktų kompleksiškumo, 

kuris dažnai turėtų būti analizuojamas regioniniu mastu, tokių konfliktų kilmė reikalauja ir naujų reagavimo 

bei sprendimų būdų. Standartinė diplomatija, kai siekiama hierarchiškai nustatyti galios centrą ir veikti per 

jį, susiskaldžiusių visuomenių atveju tampa neefektyvi, nes galios centrą nustatyti yra labai sunku. Taikos 

įgalinimas (angl. peace enforcement) kuris remiasi karinės jėgos naudojimu, kaip rodo tarptautinių operacijų 

Afganistane, Irake ir Malyje pavyzdžiai, tik laikinai likviduoja konflikto židinį, tačiau ilgalaikės taikos ir 

stabilumo nesuteikia, nes konfliktai vis dar tęsiasi. Konfliktų sprendimas ir tarptautinių operacijų vykdymas 
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susiskaldžiusiose visuomenėse, reikalauja ilgalaikio įsitraukimo, nes pokyčių procesas yra lėtas ir 

sudėtingas. Atsižvelgiant į pokyčius konfliktų dinamikoje, konfliktų tyrinėtojų rezultatus, komunikacijos 

galimybių plėtrą ir globalizacijos procesus – tarptautinės taikos siekiančios organizacijos, vykdydamos savo 

operacijas, turi prisitaikyti prie naujų sąlygų ir reaguoti ne tik į trumpalaikį priešiškos jėgos neutralizavimą 

ar taikos sutarties sudarymą, tačiau ieškoti konflikto transformacijos būdų, kurie gebėtų išspręsti 

struktūrines, socialines, politines ir ekonomines problemas ir įgalintų pasitikėjimu paremtą tarpusavio 

santykių kūrimo dinamiką, bei leistų sukurti taikos palaikymui reikalingą infrastruktūrą, kuri būtina 

ilgalaikei taikai. 

XXI amžiuje konfliktų tyrimas, jų paaiškinimas ir sprendimai kaip juos spręsti, tapo atskira mokslo 

šaka – taikos kūrimas (angl. Peacebuilding). Akademinėje literatūroje yra išskiriamos keturios taikos kūrimo 

mokyklos – konfliktų sprendimas (angl. Conflict resolution), konfliktų valdymas (angl. Conflict 

management), tarpinė konfliktų sprendimo mokykla (angl. Conplementary) ir konfliktų transformacija (angl. 

conflict transformation). Visi šie terminai nurodo skirtingas teorines ir praktines prieigas vienam tikslui 

pasiekti – taikai kurti (Paffenholz, Understanding peacebuilding theory: management, resolution, 

transformation, 2009). 

Konfliktų transformacijos mokyklos pradininkas Johanas Gatlungas, pasitelkdamas smurto 

trikampio modelį teigia, kad taikos užtikrinimui reikalingas tiesioginio, kultūrinio ir struktūrinio smurto 

nutraukimas.  

Konfliktų transformacijos mokyklos tęsėjas Adamas Curle mano, kad konfliktuojančioms pusėms 

tinkamo sprendimo paieškos – nepakankamas ilgalaikės taikos kūrimo rezultatas. Konfliktuojančių pusių 

sudėtis ir jų tarpusavio santykiai susiskaldžiusiose visuomenėse yra per daug sudėtingi ir peržengia lokalios 

situacijos rėmus. Todėl konfliktų transformacija – tai konfliktuojančių pusių tarpusavio santykių, interesų, 

požiūrių integracija į taikos procesą. 

Konfliktų transformacijos mokyklos gilintojas ir praktikas Johnas Paulas Lederachas savo knygoje 

Building peace sustainable reconciliation in divided societies konfliktų transformaciją apibūdino kaip 

sutaikinimo (angl. reconciliation) ir visuomenės sluoksnių analizės kombinaciją. Pasak jo, sutaikinimo 

sąvoka apima giliai išsišaknijusios neapykantos ir baimės faktorius, kurie stipriai veikia konfliktų apimtas 

susiskaldžiusias visuomenes. Dėl to konfliktų transformacijos prieiga yra efektyvesnė nei klasikinės 

tarptautinių santykių teorijos, kur šie aspektai lieka neįvertinti. Pasak J. P. Lederacho reikalingi trys 

elementai sutaikinimo konceptualizavimui:  

1. Praeities įvykių analizė. 
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2. Siektinos ateities vizija. 

3. Pokyčių proceso. 

4. Taikos infrastruktūros kūrimo. 

Visuomenės sluoksnių analizei J. P. Lederachas pasitelkia visuomenės, kuri yra paveikta konflikto, 

lyderių piramidę. Piramidę sudaro trys lygiai: 

1. Aukščiausio lygmens politiniai vadovai. 

2. Viduriniojo lygmens visuomeniniai ir nevyriausybiniai vadovai. 

3. Genties, etninės grupės lygmens vadovai.  

Vykstant deryboms tarp konflikto paveiktų aukščiausio lygmens politinių vadovų ir įgyvendinant 

priimtus susitarimus, sukuriamas pagrindas taikai ir saugumui. Vidurinio, visuomeninio lygmens vadovų 

vedamos problemų sprendimo darbo grupės, taikos komisijos ir konfliktų sprendimo mokymai vaidina 

svarbų vaidmenį kuriant infrastruktūrą, reikalingą taikos procesui palaikyti. Galiausiai vietos lygmens 

vadovai imasi veiksmų smulkiausiu lygmeniu ir užtikrina priemonių, priimtų pirmajame ir viduriniajame 

lygmenyse, įgyvendinimą (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 1997).  

J. P. Lederachas naudodamas konfliktų transformacijos prieigą ir visuomenės lyderių piramidę tvirtina, kad 

siekiant sukurti taiką, reikalinga išanalizuoti konflikto psichologinius ir socialinius aspektus, bei naudojantis 

visuomenės lygmenimis, veikiant viduriniojo lygmens vadovus, kurti infrastruktūrą, reikalingą ilgalaikiam 

taikos procesui palaikyti. Svarbu paminėti, kad J. P. Lederacho tyrimas buvo atliktas 1997 metais, kai 

vykdomos tarptautinės operacijos dažnai rėmėsi jėgos panaudojimu, sudarant sąlygas taikos įvedimui. Šiuo 

metu dauguma vykdomų tiek Jungtinių Tautų, tiek NATO tarptautinių operacijų transformavosi į karinio 

mokymo ir stabilizavimo misijas, o taikos kūrimas vykdomas per paveiktų konflikto šalių kariuomenes, 

tarptautinėms pajėgoms jas mokant, reformuojant gynybos sistemą ir kuriant ilgalaikius tarpusavio 

santykius. Todėl tikslinga papildyti J. P. Lederacho piramidę dar vienu dėmeniu – t. y. kariuomenės pjūviu, 

kuriuo remiantis kuriamas saugumas ir stabilumas konfliktų paveiktose šalyse. 

Šio magistro darbo tikslas – papildyti Lederacho konfliktų transformacijos teoriją ir konflikto 

paveiktos visuomenės lyderių modelį, atsižvelgiant į tarptautinių operacijų, skirtų kariniam mokymui ir 

stabilizavimui, praktiką. 

Darbo uždaviniai: 

1. Atskleisti J. P. Lederacho transformacijos teorijos ir visuomenės lyderių piramidės pagrindinius 

bruožus ir papildyti ją kariuomenės dėmeniu. 
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2. Atskleisti susiskaldžiusių visuomenių konfliktų ypatumus ir ypatingą kariuomenės vaidmenį 

juose. 

3. Patikrinti papildytos teorijos tinkamumą remiantis Lietuvos dalyvavimo karinio mokymo ir 

stabilizavimo misijose atveju. 

Darbo objektas yra karinio mokymo ir stabilizavimo tarptautinės operacijos (Afganistanas, Malis). 

Šių misijų pasirinkimas susijęs su įtaka, kurią tarptautinės pajėgos ir kariuomenė daro vietinei visuomenei.    

Darbo metodologija. Teorinės darbo dalies parengimui buvo taikomas kokybinis tyrimas. 

Pagrindiniai panaudoti šaltiniai buvo J. P. Lederacho (1997) knyga Building peace sustainable reconciliation 

in divided societies. Analizuojant Lederacho knygą, buvo siekiama nustatyti susiskaldžiusių visuomenių 

požymius ir būdus, reikalingus taikai užtikrinti ir stabilumui sukurti. Taip pat buvo analizuojami moksliniai 

straipsniai, taikantys Lederacho transformacijos prieigą ir visuomenės lyderių piramidę, siekiant 

identifikuoti kitų autorių siūlomus Lederacho teorijos papildymus. 

Siekiant patikrinti adaptuotos teorijos tinkamumą buvo vertinamos Lietuvos karininkų vykdytos 

užduotys karinio mokymo ir stabilizavimo misijose Afganistane ir Malyje. Taip pat buvo atliktas ekspertinis 

interviu su misijose dalyvavusiais karininkais.  

Atsižvelgiant į nustatytus rezultatus, išvadose pateikta argumentuota nuomonė, ar karinio mokymo 

ir stabilizavimo misijos gali būti vertinamos kaip taikos kūrimo įrankis. 

Literatūros ir šaltinių apžvalga. Temai tirti buvo naudojami pirminiai ir antriniai informacijos 

šaltiniai, NATO ir Jungtinių Tautų institucijų internetinės svetainės, mokslinių, akademinių straipsnių 

portalai. Pagrindiniai pirminiai šaltiniai – Lietuvos karinių patarėjų ir karinių stebėtojų tarptautinėse 

operacijose pareiginiai nuostatai, ekspertinis interviu su karininkais, dalyvavusiais karinio mokymo ir 

stabilizavimo tarptautinėse operacijos Afganistane ir Malyje, 1992 m. JT Generalinio sekretoriaus Taikos 

planas, kuriame nurodomos gairės vykdomų tarptautinių operacijų transformacijai, 2008 m. Jungtinių Tautų 

taikos kūrimo operacijų principai ir gairės, 2015 m. Ramos–Horta raportas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai 

taikos kūrimo atnaujinimo klausimais, 2015 m. NATO Diplomatinio korpuso politinės gairės dėl NATO 

įsitraukimo į stabilizavimo ir rekonstrukcijos operacijas, 2014 m. tarptautinis pajėgumų vystymo projektas, 

kurio tikslas buvo nustatyti tarptautinių pajėgų vaidmenį taikos kūrimo procese. Šie pirminiai literatūros 

šaltiniai atskleidžia pagrindinius šiuo metu vykdomų tarptautinių operacijų bruožus, principus, specifiką, 

užduotis, leidžia įvertinti karinių mokymo ir stabilizavimo misijų įtaką taikos kūrimo procesui. 

Pagrindiniai antrinės literatūros šaltiniai buvo John Paul Lederach (1997) knyga Building peace 

sustainable reconciliation in divided societies, Cordula Reimann (2019) straipsnis Assessing the State–of–
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the–Art in Conflict Transformation, Johan Galtung (1969) straipsnis Violence, Peace, and Peace Research. 

Šie šaltiniai atskleidžia konfliktų transformacijos modelio bruožus ir principus bei susiskaldžiusių 

visuomenių charakteristikas. 

Meirav Mishali Ram (2008) straipsnis Afghanistan: a legacy of violence? Internal and external 

factors of the enduring violent conflict, Grégory Chauzal ir Thibault van Damme (2015) raportas The roots 

of Mali’s conflict moving beyond the 2012 crisis atskleidžia vidines ir išorines konfliktų Afganistane ir 

Malyje priežastis. 

Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, empirinė dalis ir išvados, literatūros sąrašas ir priedai. 

Teorinėje dalyje aprašyta J. P. Ledaracho konflikto transformacijos prieiga ir išgryninti taikos kūrimo 

požymiai. Atskleistos susiskaldžiusių visuomenių (Afganistanas, Malis) charakteristikos bei ypatingas 

tarptautinių pajėgų ir vietinės kariuomenės vaidmuo jose, pateiktas adaptuotas visuomenės lyderių piramidės 

modelis. Empirinėje dalyje analizuojamos Lietuvos karininkų vykdytos užduotys ir jų įtaka skirtingiems 

konfliktų paveiktų visuomenių sluoksniams, o taip pat analizuojami Lietuvos karininkų ekspertiniai interviu, 

siekiant nustatyti karinio mokymo ir stabilizavimo misijų įtaką taikos kūrimo procesui ir adaptuoto modelio 

tinkamumą taikos kūrimo analizei. Išvadose pateikti analizės rezultatai ir atsakyta į klausimą, ar karinio 

mokymo ir stabilizavimo misijos gali būti vertinamos kaip taikos kūrimo įrankis.  
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1. J. P. LEDARACHO KONFLIKTO TRANSFORMACIJOS PRIEIGA IR TAIKOS KŪRIMO 

POŽYMIAI  

 

1.1. Taikos ir saugumo veiksmų spektras 

 

Taikos palaikymas (angl. peacekeeping) yra vienas iš veiksmų, kuriuos naudoja JT ir kiti 

tarptautiniai veikėjai siekdami palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą pasaulyje. Tačiau labai svarbu suprasti, 

kaip taikos palaikymas siejasi ir kuo skiriasi nuo konfliktų prevencijos (angl. conflict prevention), taikos 

įvedimo (angl. peacemaking), taikos įgalinimo (angl. peace enforcement) ir taikos kūrimo (angl. 

peacebuilding).  

Konfliktų prevencija apima struktūrinių ir diplomatinių priemonių taikymą siekiant išvengti 

tarpvalstybinių ar vidinių valstybių konfliktų eskalacijos ar transformacijos į smurtinius konfliktus. Dažnai 

konfliktų prevencija yra aktyvuojama, remiantis išankstiniu įspėjimu, žvalgybiniais duomenimis ir 

informacijos analize. 

Taikos įvedimas apima priemones, kurios skirtos reakcijai į jau prasidėjusį konfliktą ir nukreiptos 

konfliktuojančių pusių deryboms pasiekti. JT Generalinis sektorius savo iniciatyva ar atsižvelgdamas į 

Saugumo Tarybos ar Generalinės Asamblėjos prašymą išleidžia JT rezoliuciją konfliktui spręsti. Taikos 

įvedimo dalyviai gali būti pasiuntiniai, vyriausybės, valstybių grupės ar regioninės JT organizacijos. Taikos 

įvedimo pastangos taip pat gali būti perimamos neoficialių ar nevyriausybinių organizacijų grupių ar asmenų 

(United Nations, 2008, p. 12).   

Taikos palaikymas tai būdas, skirtas taikai išsaugoti, kur ginkluota kova sustabdyta, bei siekiant 

įgyvendinti susitarimus, kuriuos pasiekė taikos įvedimo dalyviai. Per ilgą laiką, taikos palaikymas keitėsi 

nuo karinio modelio, skirto taikos deryboms stebėti iki kompleksinio modelio, apimančio kariuomenės, 

policijos ir civilines pastangas taikos kūrimo procesui pradėti (United Nations, 2008, p. 12). 

Taikos įgalinimas po Saugumo tarybos leidimo apima jėgos panaudojimo priemones, įskaitant ir 

karinės jėgos panaudojimą. Tokie veiksmai leidžiami atkurti tarptautinę taiką ir saugumą. Saugumo Taryba 

taip pat gali sudaryti sąlygas regioninių organizacijų ir agentūrų taikos įgalinimo veiksmams po JT 

pavaldumu (United Nations, 2008).  

Taikos kūrimas apima priemones, kuriomis siekiama sumažinti konflikto pasikartojimo ar 

atsinaujinimo riziką, stiprinant nacionalinius pajėgumus visais konfliktų valdymo lygmenimis taip sudarant 

sąlygas tvariai taikai ir jos plėtrai. Taikos kūrimas yra sudėtingas ir ilgalaikis procesas, nes visapusiškai 
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nagrinėja įsišaknijusias ir struktūrines smurtinio konflikto priežastis. Taikos stiprinimo priemonėmis 

sprendžiamos problemos, sudarant sąlygas visuomenės ir valstybės funkcionavimui ir siekiant sustiprinti 

valstybės gebėjimą veiksmingai ir teisėtai atlikti savo pagrindines funkcijas (United Nations, 2008).   

Tačiau ribos tarp konfliktų prevencijos, taikos įvedimo, įgalinimo, palaikymo ir kūrimo dažnai būna 

neaiškios (žr. 1 pav.). Taikos operacijos labai retai apsiriboja viena veiksmų rūšimi nepaisant to, ar jas vykdo 

JT, ar kitos tarptautinės organizacijos ar veikėjai.  

 

1 pav. Taikos ir saugumo veiksmų spektro ryšys 

United Peacekeeping operations (2008) Principle and guidelines 

 

Nors JT taikos palaikymo operacijos iš principo įvedamos tam, kad būtų priimtas taikos derybų 

susitarimas, jos dažnai reikalauja aktyvesnių taikos palaikymo pastangų. JT taikos palaikymo operacijos gali 

naudoti jėgą taktiniame lygmenyje po Saugumo Tarybos pavaldumu, savigynos tikslais, ypač tais atvejais, 

kai valstybė, kurioje veikia taikdariai, negali užtikrinti apsaugos ir palaikyti viešosios tvarkos. Nors riba tarp 

taikos palaikymo ir taikos įgalinimo kartais gali atrodyti neaiški, tačiau tarp šių veiksmų yra svarbių 

skirtumų. Taikos palaikymas apima jėgos panaudojimą taktiniame lygmenyje sutikus vietinei valdžiai ir / 

arba pagrindinėms konflikto grupėms, tuo tarpu taikos įgalinimas gali apimti jėgos panaudojimą strateginiu 

ar tarptautiniu lygiu (United Nations, 2008, p. 13).   
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Konfliktų prevencija, taikos įvedimas, palaikymas ir įgalinimas retai vyksta nuosekliai. Priešingai, 

patirtis šiuolaikiniuose konfliktuose parodė, kad šis veiksmų spektras turėtų vienas kitą papildyti. Naudojant 

šiuos veiksmus atskirai arba nesuderinus jie nepasiūlo visapusiško veiksmų spektro, reikalingo sumažinti 

konflikto pasikartojimo riziką. Veiksmų spektro taikymo pavyzdys konflikto metu pateiktas 2 paveiksle (žr. 

2 pav.).  

  

2 pav. Smurtiniai konfliktai ir jų prevencija 

Multinational capability development campaign project (2008) Understand to prevent 

 

1.2. Taikos kūrimo apibrėžimas tarptautiniuose santykiuose 

  

Tarptautinių santykių teorijos paaiškina, kaip valdyti tarptautines valstybių sistemas, drauge 

palaikant taiką, saugumą, tvarką ar teisingumą. Realizmas remiasi galių pusiausvyra tarp suverenių 

nacionalinių valstybių vadovaujantis principu, kad tarptautinė santvarka yra anarchiška ir valstybės yra 

vedamos savo nacionalinių interesų, o ne idealių normų. Taikos kūrimas realizme suprantamas kaip 

stabilumo išlaikymas per galią ir savo interesų išsaugojimą (Paffenholz, Understanding peacebuilding 

theory: management, resolution, transformation, 2009, p. 3). Kaip priešingybė liberalizmas remiasi 

pasaulinėmis organizacijomis, bendromis normomis, standartais ir vertybėmis, kurios užtikrina tvarką 

pasaulyje. Taikos kūrimas liberalizme suprantamas kaip taikos išlaikymas tarp skirtingų tautų sukuriant 

normas ir standartus, kuriuos integruoja tarptautinė organizacija, kuri gali užtikrinti šių normų stebėjimą ir 
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kontrolę (Jungtinių Tautų pavyzdys). Marksistinė tarptautinių santykių teorija remiasi teisybe ir lygybe bei 

galios analize sistemos viduje. Taikos kūrimas suprantamas kaip visuomenių mobilizavimas esminiams 

pokyčiams pasiekti tarptautinėje sistemoje (Paffenholz, Understanding peacebuilding theory: management, 

resolution, transformation, 2009, p. 3). Taikos kūrimas klasikinėse tarptautinių santykių teorijose 

neapibrėžiamas detaliai, todėl tai paskatino naujų teorijų atsiradimą..  

Galima išskirti keturias pagrindines mokyklas, analizuojančias taikos kūrimą. Tai konfliktų 

valdymo (angl. conflict management), konfliktų išsprendimo (angl. conflict resolution), tarpinė konfliktų 

valdymo mokykla (angl. complementary) ir konfliktų transformacijos (angl. conflict transformation) 

mokyklos.  

Konfliktų valdymo mokyklos tikslas yra užbaigti konfliktus, pasitelkiant skirtingas diplomatines 

iniciatyvas. Tai seniausia taikos kūrimo mokykla, susijusi su taikos kūrimo įtvirtinimu tarptautinėje teisėje. 

Taikos kūrėjai, pasak šios mokyklos, – tai išoriniai diplomatai iš dvišalių ar daugiašalių organizacijų. Šios 

mokyklos tikslas identifikuoti ir sukviesti prie derybų stalo konfliktuojančių pusių lyderius. Ši mokykla 

remiasi trumpalaikiu konfliktų valdymu. Pagrindinis šios prieigos bruožas – tai veikėjų, kurie gebėtų 

nutraukti plataus masto smurtą derybų priemonėmis, identifikavimas. Konfliktų valdymo mokykla yra 

kritikuojama dėl, to kad ji koncentruojasi tik į aukščiausio lygmens konfliktuojančių valstybių lyderius, 

neatsižvelgiant į kitus konfliktų paveiktos visuomenės sluoksnius ar išorinius veikėjus, todėl ši prieiga tai 

pat nepastebi ir giluminių konflikto priežasčių (Paffenholz, Understanding peacebuilding theory: 

management, resolution, transformation, 2009, p. 3). 

Konfliktų išsprendimo mokyklos tikslas yra išspręsti pagrindines konflikto priežastis, siekiant 

atkurti konfliktuojančių pusių tarpusavio santykius. Ankstyvoji konfliktų išsprendimo mokyklų praktika 

rėmėsi akademinių institucijų narių iniciuotomis praktinėmis darbo grupėmis, kurios buvo sudarytos iš 

neoficialių narių, kurie sąveikaudavo su konfliktuojančiomis grupėmis. Mokyklai vystantis didėjo ir veikėjų 

ratas, apimantis tiek organizuotas individualias, tiek visuomenines civilines grupes. Šiuolaikinę konfliktų 

išsprendimo mokyklą galima apibūdinti kaip visų suinteresuotų konfliktuojančių pusių veikėjų santykių 

kūrimo procesą. Esminiai veikėjai – tai nevyriausybinės tarptautinės organizacijos, kurios bendradarbiauja 

su nacionalinėmis ar vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindiniai vykdomi veiksmai – tai 

dialogu paremti projektai tarp visuomeninių grupių, taikos kūrimo ir konflikto išsprendimo mokymas, 

siekiant sukurti taikos kūrimo pajėgumą iš vienos ar kelių konflikto išsprendimo grupių. Konflikto 

išsprendimo mokykla buvo kritikuojama dėl konflikto išsprendimo rezultato, nes geresnis 

bendradarbiavimas ar pagerėję konfliktuojančių grupių tarpusavio santykiai negarantuoja taikos sutarties 
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sudarymo konflikto nutraukimui (Paffenholz, Understanding peacebuilding theory: management, resolution, 

transformation, 2009, p. 4). 

Tarpinė konfliktų sprendimo mokykla – tai konfliktų valdymo ir išsprendimo mokyklų idėjų 

kombinacija. Sudedant šių abiejų mokyklų pagrindinius bruožus – tarpinė konfliktų sprendimo mokykla 

konstatuoja, jog siekiant sukurti ilgalaikę taiką, ją reikia kurti tiek aukščiausiuose, tiek žemiausiuose 

visuomenės sluoksniuose. Galima išskirti tris pagrindinius tarpinės konfliktų sprendimo mokyklos modelius 

– tai trečiųjų šalių tarpininkavimo kariniuose konfliktuose modelis (Ronald Fisher 2001); tarptautinių derybų 

modelis (Jacob Bercovitch 2009) ir daugiatakelinės diplomatijos prieigos modelis (John McDonald 1996). 

Trečiųjų šalių tarpininkavimo kariniuose konfliktuose modelis vertina konfliktus kaip objektyvių ir 

subjektyvių interesų mišinį. Konfliktai intensyvėja kada subjektyvūs interesai užima svarbesnę vietą lyginant 

juos su objektyviais. Objektyviais interesais yra laikomi ginčai dėl resursų ar teritorijos, tuo tarpu 

subjektyviais – skirtingas tikslų, vertybių suvokimas ar nuomonės (Fisher, 2001, p. 16). Konfliktai 

intensyvėja, kai subjektyvūs elementai pradeda dominuoti. Tai padalina konflikte dalyvaujančias grupes į 

dvi skirtingas grupes, kuriose konflikto esmė suprantama skirtingai. Tokia situacija derybų procesą daro 

sudėtingą. Trečiųjų šalių tarpininkavimo modelis ypač efektyvus pirminėje konflikto fazėje, kai labai svarbu 

nustatyti ir išsiaiškinti objektyvius ir subjektyvius interesus. Šis modelis padeda pasiekti pradinį stabilumą, 

kurį galima toliau vystyti kitais tarpininkavimo būdais.  

Tarptautinio tarpininkavimo modelis analizuoja derybinių strategijų pasirinkimo svarbą skirtingų 

konflikto etapų metu. Čia išskiriamos trys strategijų grupės – komunikacijos palengvinimo, procedūrinės ir 

direktyvinės. Komunikacijos palengvinimo strategijose derybininkas imasi pasyvaus vaidmens, o jo 

funkcijos dažniausiai apsiriboja informacijos paskirstymu bei bendradarbiavimo palaikymu tarp 

konfliktuojančių pusių. Šių strategijų grupė dažniausiai taikoma konflikto pabaigoje. Procedūrinėse 

strategijose derybininkas imasi formalaus vaidmens, atsižvelgdamas į aplinką, kurioje vyksta derybų 

procesas ir siekia nustatyti derybų vedimo struktūrą, kontroliuoti konfliktuojančių pusių įtakos deryboms 

balansą, žiniasklaidos dalyvavimą procese ir informacijos paskirstymą. Direktyvinių strategijų grupė yra 

viena efektyviausių derybinių strategijų. Šių strategijų metu derybininkas formuoja derybų turinį ir jų esmę, 

skatina derybų procesą ar nustato ultimatumus. Šios strategijos siekia iš esmės keisti derybinių klausimų 

sudėtį ir kryptį, bei konfliktuojančių pusių elgesį. Derybų strategijos pasirinkimas yra sudėtingas procesas, 

nes reikia įvertinti kompleksinius elgesio, situacijos ir aplinkos elementus. Siekiant tinkamai pasirinkti 

tinkamą strategiją būtina įvertinti konfliktų intensyvumo lygį, konfliktuojančių pusių santykių priešistorę ir 

derybininko poziciją derybinėje aplinkoje (Bertovich, 2009).  
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Daugiatakelinė diplomatijos prieiga siekia pakeisti konfliktuojančių pusių situacijos suvokimą ir 

požiūrį į ją, ugdyti tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, įvertinti praeities nuoskaudas, iniciuoti derybų 

procesą ir atsižvelgti bei pripažinti kultūrinius skirtumus. Šis modelis remiasi devyniais diplomatiniais 

takeliais:  

1 takelis – vyriausybė. Šioje pakopoje taikos kūrimas vykdomas diplomatijos pagalba, siekiant 

formuoti politiką.  

2 takelis – konfliktų išsprendimo strategija. Taikos kūrimas vykdomas pasitelkiant profesionalius 

nevalstybinius veikėjus. Tai nevyriausybinių veiksmų sritis, siekiant išanalizuoti, valdyti ir išspręsti 

konfliktus. 

3 takelis – ekonomika. Taikos kūrimas vykdomas pasitelkiant ekonomines, komercines priemones, 

siekiant gerinti ekonomines galimybes, kurti tarptautinę draugystę ir supratimą, įgalinti neformalius 

bendravimo kanalus ir tarpusavio paramą prekyboje; 

4 takelis – asmeninis dalyvavimas. Taikos kūrimas vykdomas per asmeninį piliečių dalyvavimą 

procese. Tai apima mainų programas, privačias savanoriškas organizacijas, nevyriausybines organizacijas ar 

kitus būdus kai pavieniai piliečiai įsitraukia į taikos kūrimo ir vystymo veiklą; 

5 takelis – tyrimai, mokymas ir švietimas.  Taikos kūrimas vykdomas pasitelkiant mokslinius 

tyrimus, specialias mokymo programas ir švietimo sistemą;   

6 takelis – teisė ir advokatavimas. Taikos kūrimas pasitelkiant advokatūrą ir taikos propagavimą. 

tokiais klausimais kaip nusiginklavimas, žmogaus teisės, socialinis ir ekonominis teisingumas ir specialiųjų 

interesų grupių atstovavimas, atsižvelgiant į konkrečią vyriausybės politiką; 

7 takelis – religija. Taikos kūrimas per tikėjimą, pasitelkiant dvasinius, religinius, moralinius 

principus nukreipiant religines bendruomenes veikti pagal pacifizmo, religinius, žmogiškumo principus; 

8 takelis – finansavimas. Taikos kūrimas pasitelkiant finansavimo platformas, kurios teikia 

finansinę paramą ir kitų pakopų veiklai;  

9 takelis – ryšiai ir žiniasklaida. Taikos kūrimas per informaciją, pasitelkiant spaudą, filmus, vaizdo 

įrašus, radiją, elektronines sistemas (McDonald, 2012). 

Tam, kad būtų sukurtas ilgalaikis taikos procesas, reikia, kad visi takeliai veiktų kaip viena sistema 

(žr. 3 pav.).  
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3 pav. Daugiatakelinės diplomatijos modelis 

Journal of conflictology (2012) Multitrack diplomacy 

 

Pagrindinė šių modelių kritika remiasi nuomone, jog skirtingo tipo derybos gali vykti tuo pačiu 

metu, todėl jų procesas sudėtingai koordinuojamas.  

Konfliktų transformacijos mokyklos tikslas transformuoti ilgai užsitęsusius karinius konfliktus, 

remiantis skirtingais taikos kūrimo principais. Ši mokykla siūlo pakeisti terminą konfliktų išsprendimas į 

terminą konfliktų transformacija. Šios mokyklos atstovai Johanas Galtungas, Adamas Curle, Johnas Paulas 

Lederachas mato poreikį spręsti dilemą, susidarančią tarp trumpalaikio konfliktų valdymo ir ilgalaikių 

santykių kūrimo, siekiant išspręsti gilumines konflikto priežastis.  

Konfliktų transformacijos mokyklos pradininkas Johanas Galtungas, pasitelkdamas smurto 

trikampio modelį teigia, kad taikos užtikrinimui reikalingas tiesioginio, kultūrinio ir struktūrinio smurto 

nutraukimas. Nutraukus smurtą tik viename iš trikampio kampų, taika bus sukuriama tik laikinai ir konfliktas 

bei smurtas vėl pasikartos (žr. 4 pav.) (Galtung, Cultural violence, 1990, p. 303).  
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4 pav. Smurto trikampis 

Journal of conflictology (1990) Cultural violence 

 

Konfliktų transformacijos mokyklos tęsėjas Adam Curle mano, kad konfliktai turi keturis etapus – 

paslėptas konfliktas, atviras konfliktas, konflikto suvaldymas ir ilgalaikė taika. Tam kad pasiekti ilgalaikę 

taiką reikalingas konfliktuojančių grupių galios balanso išlyginimas, bendras konflikto skirtingose 

visuomenės grupėse suvokimas ir įvairių tipų išorinių veikėjų integravimas į taikos kūrimo procesą 

(Dudouet, 2017, p. 17).  

Konfliktų transformacijos gilintojas ir praktikas Johnas Paulas Lederachas mano, kad 

konfliktuojančioms pusėms tinkamo sprendimo paieškos – nepakankamas ilgalaikės taikos kūrimo 

rezultatas. Konfliktuojančių pusių sudėtis ir jų tarpusavio santykiai susiskaldžiusiose visuomenėse yra per 

daug sudėtingi ir peržengia lokalios situacijos rėmus. Todėl konfliktų transformacija – tai konfliktuojančių 

pusių tarpusavio santykių, interesų, požiūrių ir visuomenės sutaikinimo procesas. 

Konfliktų transformacijos atstovų bendros idėjos - visuomenės sutaikinimo principu paremtos 

ilgalaikės infrastruktūros kūrimas taikai užtikrinti. Kaip ir konfliktų išsprendimo mokyklos praktikai jie mato 

poreikį atkurti sugriautus santykius, sutaikyti visuomenę ir kelti taikos kūrimo potencialą. Trečiosios šalies 

įsikišimas turėtų remtis vidinių veikėjų veika ir išorinių taikos pastangų koordinacija. Atidumas vietinei 

kultūrai ir ilgalaikis planas vertinami kaip esminiai komponentai. Konfliktų transformacijos mokyklos 

išskirtinis bruožas tai konflikto paveiktos visuomenės viduriniojo lygmens veikėjų identifikavimas ir jų 

nukreipimas veikti taikos labui. Įgalinus vidurinįjį sluoksnį veikti taikos kūrimo labui, bus proporcingai 

veikiami ir kiti visuomenės lygmenys – tiek aukščiausias, tiek žemiausias. Didžiausias konfliktų 
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transformacijos mokyklos indėlis yra jos perėjimas nuo tarptautinių prie vietinių veikėjų. Ši mokykla taip 

pat skiria daugiau dėmesio žemiausiam visuomenės sluoksniui, palyginti su konfliktų išsprendimo mokykla. 

Dėl savo išsamumo ir analizės lankstumo ši mokykla tapo lyderiaujančia taikos kūrimo prieiga.  

Tačiau nepaisant šios mokyklos išsamios prieigos prie plataus konfliktų sprendimo, galima rasti ir 

jos kritikos. Paffenholz atliko šios mokyklos pritaikomumo analizę Mozambiko ir Somalio taikos procesams 

ir pažymi kelis trūkumus. Pasak jos, nėra aiškiai išplėtotas ryšys tarp skirtingų visuomenės pakopų. Antra, 

išoriniai veikėjai turėtų ne tik tiesiogiai formuoti vidinę konfliktų paveiktos valstybės aplinką, bet ir remtis 

tarptautinių ar regioninių veikėjų įtraukimu į taikos procesą. Trečia, remiantis Somalio atvejo analize 

susikoncentravimas ties antro lygmens veikėjais ne visada gali būti efektyvus, o darbas su žemiausio lygio 

veikėjais yra per mažai konceptualizuotas (Paffenholz, Understanding peacebuilding theory: management, 

resolution, transformation, 2009, p. 5). Remiantis darbo autoriaus profesine patirtimi, įgyta tarptautinių 

operacijų konfliktų paveiktose šalyse metu, konfliktų transformacija taip pat neįvertina kariuomenės 

vaidmens taikos kūrimo procesuose.  

1.3. Konfliktų transformacijos sutaikinimo modelis 

 

J. P. Lederachas analizuodamas konfliktų transformaciją pasitelkia konfliktų transformacijos 

modelį, kurį jis lygina su daugiafunkciais aplinkos stebėjimo lęšiais. Pirmas lęšis skirtas matyti toli esančius 

daiktus, antras netoli esančius daiktus, o trečias skirtas skaitymui. Kiekvienas lęšis turi skirtingas funkcijas. 

Naudodami skaitymui skirtą lęšį tolimiems objektams ar lęšį tolimam atstumui netoli esantiems objektams 

stebėti matysime susiliejusį vaizdą. Tačiau net ir naudodami pritaikytą lęšį konkrečiam atstumui stebėti, 

matysime aiškų vaizdą tik konkrečiame atstume, tačiau tuo tarpu kitus objektus skirtinguose atstumuose 

matysime neaiškiai. Todėl šie skirtingi lęšiai privalo būti integruoti į vieną konstrukciją tam, kad matytume 

bendrą paveikslą (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 1997). J. P. 

Lederachas lęšius prilygina skirtingiems konfliktų etapams. Skaitymui skirtas lęšis parodo esamą situaciją ir 

veiksmus, kurių reikia imtis nedelsiant. Lęšis, skirtas netoliese esantiems objektams stebėti, parodo praeities 

ir konfliktuojančių pusių tarpusavio santykių problemas, kurios lemia konflikto kontekstą. Į tolį žvelgti 

skirtas lęšis padeda pamatyti platformą, kuri gali integruoti praeitį ir dabartį, bei padėti rasti konflikto 

sprendimus ateityje. Todėl apibendrinant galima išskirti tris konfliktų transformacijos komponentus (žr. 5 

pav.):   

1. Praeities įvykių analizė. 

2. Siektinos ateities vizija. 
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3. Konfliktuojančių pusių sutaikinimas ir pokyčių vystymas. 

 

5 Pav. Konfliktų transformacijos sutaikinimo modelis 

Life and peace institute (2009) Conflict transformation: circular journey with purpose 

 

Visa sistema nukreipta bendram tikslui – tam, kad sutaikytume konfliktuojančias puses ir įgalinti 

pokyčius. Tai reikalauja atsako į konfliktą kaip į pokyčių procesų vystymą, kuris apimtų susipynusių 

poreikių, santykių ir struktūrų visumą. Pokyčių procesas turi apimti ne tik reakciją į dabartinę situaciją, bet 

ir konfliktuojančių pusių tarpusavio santykių bei struktūrinius klausimus skirtinguose visuomenės 

sluoksniuose. Ši sistema suteikia galimybę spręsti konfliktus ne tik dabartiniu momentu, bet ir ilgalaikėje 

perspektyvoje (Lederach & Maiese, Conflict transformation: a circular journey with a purpose, 2009, p. 9).  

J. P. Lederachas kaip praktinį konfliktuojančių pusių sutaikinimo sėkmės pavyzdį pateikia Izraelio 

vyriausybės ir Palestinos išsivadavimo organizacijos derybų procesą (angl. Oslo channel), kuriame buvo 

įtraukti viduriniojo lygio veikėjai, o vėliau ir aukščiausiojo lygmens politiniai vadovai ir pasiektas taikos 

susitarimas. J. P. Lederachas išskirdamas šių derybų sėkmės priežastis įvardina, jog derybos buvo slaptos, o 

apie jas žinojo tik suinteresuotos pusės ir tarpininkaujanti pusė. Pirminis derybų procesas vyko tarp tokių 

veikėjų, kurie turėjo priėjimą prie aukščiausio lygio politinių vadovų, tačiau patys tokie nebuvo. Derybų 

proceso dalyviai derybų metu buvo apgyvendinti vienoje erdvėje, todėl galėjo betarpiškai bendrauti. Tai 

sukūrė artimesnius santykius tarp konfliktuojančių pusių. Deryboms buvo skirta daug laiko (penki mėnesiai), 
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jos vyko intensyviai, buvo nuodugniai išanalizuotos problemos ir klausimai, buvo įsigilinta į priešingų pusių 

argumentus, jų interesus. Vėliau prie derybų proceso prisijungė aukščiausio lygio politiniai vadovai, kurie 

formaliai sudarė taikos sutartį (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 

1997, p. 32).  

Šis pavyzdys parodo sutaikinimo principu paremtą santykių kūrimo tarp konfliktuojančių pusių 

svarbą – šioms pusėms reikalinga vieta, kur jos galėtų bendrauti ir atvirai reikšti savo mintis ir įvertinti 

bendrą ateitį. Pateiktas pavyzdys parodo, kad sutaikinimo principu paremtas procesas leido pasiekti 

sėkmingų rezultatų. Sutaikinimo principų integravimas į viduriniojo ir žemiausio lygio veikėjų sluoksnius 

yra veiksmingas būdas pasiekti pripažinimą aukščiausiame politiniame lygmenyje. 

1.4. Konfliktų transformacijos visuomenės lyderių piramidė 

 

Norėdamas konceptualizuoti sutaikinimo principo integraciją į visuomenę Lederachas suskirstė ją į 

trijų lygmenų visuomenės lyderių taikos kūrimo piramidę. Šiuos lygmenis veikiant skirtingomis taikos 

kūrimo strategijomis galima transformuoti konfliktą ir užtikrinti taikos kūrimui reikalingą infrastruktūrą (žr. 

6 pav.).  

 

6 pav. Visuomenės lyderių piramidė 

United States Institute of Peace Press (1977) Building Peace:Sustainable Reconcilation in divided 

societies 
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1.4.1. I lygmens lyderiai 

 

I lygmuo susideda iš aukščiausio rango politinių ar karinių vadovų. Tai vyriausybės ar opozicijos 

aukščiausieji vadovai. Jie yra piramidės viršuje ir atstovauja savo rinkėjams. Dažniausiai tai keli svarbūs 

veikėjai, veikiantys valstybiniame kontekste. Šie lyderiai turi tam tikrų bruožų. Pirmiausia jie yra labai 

matomi. Jų pasisakymai, veiksmai ar pozicijos tam tikrais klausimais sulaukia didelio visuomenės ir 

žiniasklaidos dėmesio. Dėl informacinių galimybių tokios asmenybės tampa žinomomis taip įgalinant tokius 

asmenis siekti ne tik savo valstybės, bet ir asmeninių politinių ambicijų. Dėl viešumo ir oficialios politinės 

pozicijos konflikto metu jie yra spaudžiami prisiimti atsakomybę dėl konflikto išsprendimo. Šie veikėjai taip 

pat patiria spaudimą išlaikyti savo išreikštą politinę poziciją, o daromos nuolaidos, viešumoje gali būti 

įvertinamos kaip silpnumo požymis. Visa tai atima veiksmų laisvę iš šiame lygmenyje veikiančių veikėjų. 

Šie veikėjai taip pat supranta, kad bet koks jų veiksmas bus vertinimas ir turės įtaką ne tik valstybės tikslams 

bet ir asmeninei karjerai (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 1997, p. 

39). Šie veikėjai suvokiami kaip turintys reikšmingą ir išskirtinę galią bei įtaką ir tarptautinėse 

bendruomenėse. Tačiau ši samprata praranda savo aktualumą konfliktų paveiktose susiskaldžiusiose 

visuomenėse. Viena vertus, aukščiausieji lyderiai dėl savo matomumo ir viešumo įgauna didelės svarbos 

formuojant procesus ir priimant sprendimus; kita vertus, tarptautinėje erdvėje, o ypač užsitęsusių konfliktų 

kontekste, galia pirmiausia suprantama kaip tam tikra hierarchijos forma, kurioje aukščiausi lyderiai yra 

pozicijoje priimti sprendimus taip atstovaujant savo rinkėjams. Tarptautinė bendruomenė dažnai ieško 

hierarchinės galios centro vidiniuose konfliktuose, tačiau dažnai tokia galia gali būti pasiskirsčius dėl 

visuomenės ir galios fragmentacijos, o ją nustatyti hierarchiniu būdu tampa sunku. Gali būti skirtingų 

lyderių, skirtinguose visuomenės sluoksniuose, kurie nebūtinai pateks į vieną liniją su viešai matomais 

aukščiausio lygmens politiniais lyderiais. Tokiu atveju taikos kūrimas turi būti vykdomas skirtinguose 

sluoksniuose, nepaisant to kad galutinį taikos susitarimą pasirašo pagal hierarchinę struktūrą aukščiausiai 

esantys politiniai lyderiai (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 1997, 

p. 40). 
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1.4.2. II lygmens lyderiai 

 

II lygmens lyderiai tai visuomeniniai veikėjai. Tai asmenys, turintys pagarbą tarp kitų žmonių kaip 

individai arba užimantys oficialias vadovų pozicijas tokiuose sektoriuose kaip švietimas, verslas, žemės ūkis, 

sveikatos apsauga ar kitos nevyriausybinės organizacijos. Antruoju požiūriu, tai tam tikrų grupių tinklas – 

religinės, akademinės grupės ar humanitarinės organizacijos. Tokie tinklai įprastai taip pat turi savo lyderius 

ar atstovus. Tokie asmenys yra paprastai pripažįstami ir gerbiami tinklo viduje ar regioniniu mastu. Trečiuoju 

požiūriu tai lyderiai, siejami su identitetinėmis ar etninių mažumų grupėmis, kurie yra žinomi šios grupės ar 

regioniniu mastu. Ketvirtuoju požiūriu tai veikėjai, esantys už konflikto ribų, tačiau yra žinomi ir gerbiami 

dėl savo vykdomos veiklos – menininkai, dainininkai, poetai. Išskirtinis šio lygmens bruožas, kad tokie 

veikėjai yra gerai žinomi tiek III lygmens, tiek ir I lygmens vadovų. Jie glaudžiai susieti su I lygmens 

lyderiais, tačiau neturi politinių įsipareigojimų. Dėl savo prieigos prie I lygmens vadovų jie geriau žino ir 

paprastos visuomenės aplinką. II lygmens veikėjų pozicija nėra paremta karine galia ar politika. Jų įtaka kyla 

iš santykių – institucinių, profesionalių, formalių ar draugiškų. Taip pat šie veikėjai paprastai nebūna 

nacionaliniame ar tarptautiniame dėmesio centre, todėl jie turi didesnę veiksmų laisvę. Jų sukurtas įtakos 

tinklas paprastai peržengia identitetines ribas (Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in 

divided societies, 1997, p. 42). 

 

1.4.3. III lygmens lyderiai 

 

III lygmuo reprezentuoja žemiausią visuomenės sluoksnį. Šiame lygmenyje konflikto samprata 

remiasi išgyvenimo strategija. Konflikto paveiktame kasdieniniame gyvenime visuomenė priversta susirasti 

vandens, maisto ir užsitikrinti saugumą tam, kad išgyventų. Šio lygmens lyderiai tai etninių, religinių genčių 

vadai ar seniūnai, nevyriausybinių organizacijų veikėjai, vadovaujantys visuomenės pagalbos projektams, 

sveikatos priežiūros atstovai, stovyklų vadai. Šie žmonės gerai supranta problemas, su kuriomis susiduria 

visuomenė. Jie taip pat gerai išmano vietinę politiką, kuri dažnai remiasi derybomis tarp vietinių seniūnių ir 

konfliktuojančių pusių atstovų. Daugeliu atveju vietinis paveikslas yra valstybinio paveikslo dalis, todėl 

konflikto priežastis dažnai galima nustatyti per vietines bendruomenes, kurios vidiniuose konfliktuose 

atstovauja priešiškas puses. Skirtingai nei kitų lygmenų vadovai, III lygmens vadovai susiduria su 

įsišaknijusiomis problemomis ir neapykanta grindžiamais procesais fiziškai (Lederach, Building Peace: 

sustainable reconciliation in divided societies, 1997, p. 43). 
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Nepaisant to, kad konfliktų priežastys tokios kaip socialinė ir ekonominė nelygybė, politinė ir 

kultūrinė diskriminacija, žmogaus teisių pažeidimai, dažnai atsiranda žemiausiame lygmenyje, grupinis 

identitetas formuojasi piramidės vertikalėje. Vidiniai konfliktai dažniausiai remiasi etniniais, religiniais, 

geografiniais motyvais, o ne visuomeninių klasių motyvais, todėl visuomenė skaidosi į smulkias grupes, 

kurios eina per piramidę vertikaliai, o ne horizontaliai. 

1.5. Taikos kūrimo strategijos visuomenės sluoksniuose 

 

J. P. Lederacho piramidės dešinėje pusėje pateikiami būdai, kuriuos taikant yra veikiami piramidės 

sluoksniai taip siekiant taikos kūrimo. Kiekvienas visuomenės sluoksnis turi ir atskiras poveikio strategijas. 

I lygmenyje taikos siekiama derybų būdu tarp aukščiausių konfliktuojančių pusių vadovų. Paprastai tai būna 

struktūrizuotos derybos prie derybų stalo, nustatant ir struktūrizuojant derybų eigą. Šis procesas dažniausiai 

stebimas žiniasklaidos, todėl derybinės pusės yra įpareigotos siekti savo deklaruotų politinių tikslų. Taip pat 

šio proceso metu paprastai pirmiausia siekiama taikos sutarties, nutraukiant ginkluotus veiksmus. Šio 

lygmens strategijos remiasi keliomis prielaidomis:  

1. Galima lengvai identifikuoti politinius vadovus. 

2. Jie atstovauja savo rinkėjų pozicijas konflikto kontekste. 

3. Jie turi galios ar įtakos perteikti priimtus sprendimus savo visuomenei.  

Kitaip tariant, tai atspindi hierarchinės struktūros modelį. Tai dažniausiai apima struktūrizuotą 

procesą darant prielaidą, jog priimti sprendimai bus praktiškai įgyvendinti ir kituose visuomenės lygmenyse 

(Lederach, Building Peace: sustainable reconciliation in divided societies, 1997, p. 44).   

II lygmens vadovų strategijos remiasi ypatinga šių vadovų vieta visuomenėje, kurią teisingai 

išnaudojus galima sukurti taikos kūrimo infrastruktūrą ilgalaikei taikai užtikrinti. Šio lygmens strategijos tai 

– konfliktų sprendimo darbo grupės, taikos komitetai, kuriuose taip pat dalyvauja ir visuomenėje gerai 

žinomi individualūs asmenys ir konfliktų išsprendimo mokymas. Konfliktų sprendimo darbo grupės tai 

interaktyvūs, neformalūs akademiniai susitikimai, suteikiantys galimybę diskusijų formatu peržiūrėti 

konfliktų priežastis, taip identifikuojant tinkamiausius sprendimo būdus. Šios darbo grupės turi tam tikras 

ypatingas charakteristikas, lemiančias jų sėkmingumą. Pirma, darbo grupių dalyviai turi platesnį suvokimą 

apie konfliktą, kadangi sąveikauja su I lygio veikėjais ir turi geresnę prieigą prie jų valdomos informacijos. 

II lygio lyderiai yra tokioje pozicijoje, kurioje sprendimų patys nepriima, tačiau turi įtakos sprendimo 

priėmimui formuoti. Šios darbo grupės nėra orientuotos į konkretų rezultatą kaip, pavyzdžiui, I lygmuo, 

kuris orientuojasi į taikos sutartį, todėl suteikia galimybę atliekant analizę ieškoti inovacijų ir platesnių 
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konflikto sprendimo būdų. Antra, šios darbo grupės yra neformalios ir leidžia konfliktuojančioms pusėms 

elgtis laisviau, negu tai galėtų daryti oficialioje aplinkoje (Lederach, Building Peace: sustainable 

reconciliation in divided societies, 1997, p. 46).  

Konflikto išsprendimo mokymo tikslas suteikti žinių apie konflikto išsprendimą ir šių žinių 

taikymas. Jis remiasi informacijos suteikimu, dažnai lavinant bendravimo, analitinius, tarpininkavimo, 

derybinius įgūdžius, taip pat siekiant padėti suprasti kaip veikia konfliktas, konflikto aplinką ir jo eigą, 

paaiškinant efektyvius modelius kaip jį spręsti konstruktyviais būdais. Lyginant su konfliktų sprendimo 

darbo grupėmis šis būdas yra labiau orientuotas į vidų o ne į išorę, nes dėmesys skirtas lavinti įgūdžius. 

Problemų sprendimo darbo grupės labiausiai orientuotos į II lygio veikėjus, nes šis lygmuo turi reikalingą 

informaciją apie konfliktą, tuo tarpu mokymo programos skirtos visiems lygiams ir gali apimti grupes iš bet 

kurio visuomenės sluoksnio.  

Taikos komisijų principas remiasi nacionalinių ar regioninių komitetų sukūrimu, kurie 

naudodamiesi savo tinklu, koordinuotai pagal parengtą planą galėtų spręsti problemas, trukdančias taikos 

kūrimui. Tokioms komisijoms turėtų vadovauti gerai žinomi žmonės, kurie galėtų atstovauti skirtingoms 

konflikto pusėms ir siekti konfliktuojančių pusių sutaikinimo. Turėdami vienos grupės pasitikėjimą tokie 

lyderiai pasinaudodami savo asmeniniais ir instituciniais pažinčių tinklais ir koordinuodami savo veiksmus 

tarpusavyje su kitomis komisijomis kuria taikos infrastruktūrą.  

III lygmens vadovai atstovauja didžiausiai visuomenės daliai, todėl turi savo taikomų strategijų 

specifiką. Dėl savo masiškumo strategijos nukreiptos į vietinius lyderius. Plačioji visuomenės dalis yra 

priversta tiesiogiai kovoti su konflikto padariniais, todėl dažnai jų veikla nukreipta į kasdienę kovą dėl 

maisto, vandens, būsto todėl dalyvavimas taikos proceso kūrime nepatenkinant savo kasdienių poreikių 

dažnai gali būti sudėtingas. Pirmasis būdas remiasi vietinių kovojančių genčių lyderių identifikavimu ir su 

jų pagalba organizuojant forumą, kuriame būtų siekiama nutraukti vietinių genčių susirėmimus, numatant 

žalos atlyginimo mechanizmą dėl patirtų nuostolių. Antrasis būdas tai programiniai seminarai ir diskusijos, 

kuriuose dalyvautų identitetinės grupės atstovai ir kurie galėtų seminarų rezultatus įgalinti savo vietinėse 

grupėse. Tokie seminarai galėtų apima smulkesnes temas tokias kaip religijos vaidmuo taikos procesui, 

šeimų ir religinės bendruomenės įtraukimas į taikos procesą, pabėgėlių grąžinimo, žemės reformos, 

visuomenės sveikatos, žmogaus teisių klausimai, smurto poveikis vaikams. Tokios programos dažnai veikia 

per esamus tinklus, pavyzdžiui, bažnyčios ar sveikatos asociacijas. Šios vietos lygmens programoms taip pat 

būdinga pagalba siekiant įveikti konflikto sukeltas traumas.  
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1.6. Susiskaldžiusių visuomenių charakteristikos 

 

Viena iš pagrindinių priežasčių, projektuojanti visuomenių susiskaldymą, šiuolaikiniuose 

vidiniuose konfliktuose – tai identitetinė fragmentacija. Akademinėje literatūroje šiam terminui nėra bendro 

apibrėžimo, tačiau dažniausiai šis reiškinys remiasi etniniais, religiniais, rasiniais ar kultūriniais skirtumais.  

Pasak A. Guelke, „visuomenės yra diferencijuojamos remiantis visuomenės klasių arba bendruomeniniais 

kriterijais, tačiau kai atstovaudami šias grupes individualūs asmenys pradeda veikti politikoje, pradeda 

formuotis konfliktinės grupės ir organizacijos“ (Guelke, 2012, p. 14). Tokie individualūs asmenys neretai 

siekia ir asmeninės naudos arba tiesiog nesugeba valdyti konflikto nesupriešindami visuomenės. Todėl 

pagrindines giliai susiskaldžiusių visuomenių savybes lemia politinių lyderių įtaka, kuri susiskaldžiusiose 

bendruomenėse greitai kinta. 

Socialinio saugumo teorija remiasi teiginiu, kad grėsmė identitetui yra grėsmė saugumui. Kaip 

valstybė negali išgyventi be suvereniteto, taip visuomenė negali išgyventi be identiteto. Multietninių 

valstybių socialinio saugumo dilema iškyla kai vienos grupės veiksmai nukreipti jos identiteto ir saugumo 

stiprinimui sukelia atsakomuosius veiksmus kitoje grupėje, taip vietoj saugumo sukuriant priešiškumą. 

Tapatybė nėra nekintama, tačiau kai ji yra sukonstruota ir suderinta individų ar grupių ir socialiai įtvirtinta, 

ji tampa galimu saugumo ir analitinio tyrimo objektu (Toit, 1989, p. 210). 

Lustickas teigė, jog susiskaldžiusi visuomenė tai reiškinys, atsirandantis dėl konfliktuojančių grupių 

artimos kaimynystės, kuri nulemia kovą dėl resursų ar teritorijos. Šių grupių konfliktai dažnai giliai įsišakniję 

, nes kova vyksta kiekvieną dieną ir ilgą laiką, todėl priešiškumas tarp šių grupių dažnai perduodamas iš 

kartos į kartą (Lustick, 1979, p. 325).  

Guelke ir Nordlinger teigė, kad „visuomenė yra labai susiskaldžiusi, kai didelis skaičius konflikto 

grupės narių akivaizdžiai rodo prieštaringus įsitikinimus ir emocijas priešingų segmentų atžvilgiu“. O 

skirtumai tarp bendruomenių yra didesni negu jų panašumai. Šie skirtumai tarp grupių prailgina konfliktą ir 

trukdo integruoti post–konfliktines iniciatyvas (Nordlinger, 1972, p. 4).  

Lederachas susiskaldžiusių visuomenių būtiną kriterijų apibūdino kaip ginkluotą konfliktą viename 

iš trijų lygių. Šie trys lygiai yra smulkus, vidutinis ginkluotas konfliktas arba karas. Kitaip tariant, būtinoji 

sąlyga – fizinis ginkluotas konfliktas, o ne tik sociologiniai skirtumai (Lederach, Building Peace: sustainable 

reconciliation in divided societies, 1997, p. 12). 

Nacionalizmo ideologija yra viena pagrindinių, apibrėžiančių susiskaldžiusių visuomenių 

charakteristikas. Ji išskiria individualų identitetą iš bendruomeninės tapatybės, todėl veikėjai, siekiantys 
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įtakos, gali pasinaudoti net ir nedideliais identitetiniais skirtumais, kad galėtų skaldyti visuomenę, siekti 

konfliktų provokacijos ir gilinti visuomenės atsiskyrimą. Šie skirtumai įvairiomis formomis gali būti 

transformuojami į individualų ar bendruomeninį tapatumą ir etninę priklausomybę, kuri dažnai priklauso 

nuo tautybės ir suteikia aiškią ir istoriškai išlaikytą susiskaldymo liniją (Wilmsen & McAllister, 1996, p. 

124).  

Kalba suvokiama kaip etninio konflikto elementas. „Kalbinis etnonacionalizmas“ išreiškia mintį, 

kad grupę galima suvienyti vien tik kalba. Kaip būtinoji sąlyga yra bendruomenės kultūrinis ir istorinis ryšys 

su žodine ir literatūrine kūryba – poezija, mitais, tautosaka, epais ir filosofiniais, religiniais ar istoriniais 

moksliniais tekstais. Kalba yra bendravimo pagrindas ir yra neatskiriama nacionalizmo ir etninės 

priklausomybės dalis. Religiniai skirtumai yra dar viena giliai susiskaldžiusios visuomenės savybė. 

Konfliktas gali kilti tarp skirtingų tikėjimų arba to paties tikėjimo atšakų (Guelke, 2012, p. 18).  

Frankas Wrightas pristatė „reprezentacinio smurto“ sąvoką, kurią jis įvardijo kaip atstovaujamasis 

smurtas: „Jei kas nors iš daugybės žmonių gali būti nubaustas už tai, ką padarė bendruomenė, iš kurios jis 

kilęs, ir jei bendruomenės yra pakankamai aiškiai apibrėžtos, yra rizika, kad bet kuris užpuolęs kitos 

bendruomenės narį gali pradėti nenutrūkstamo smurto grandinę“ (Wright, 1988, p. 11).  

Socialinė hierarchija yra dar vienas veiksnys, kuris dažnai patenka į giliai susiskaldžiusios 

visuomenės charakteristikas, kaip individo ar grupės nesaugumo lygis, kurį nulemia smurtas. 

Susiskaldžiusios visuomenės charakteristikos gali būti politinio ir ekonominio pobūdžio (t. y. klasinės ar 

ideologinės), ypač konfliktuose, kur mažumų grupės prilyginamos žemesnei socialinei klasei. Tarp klasių 

kylantys konfliktai taip pat apima kastų konfliktus. Kasta suvokiama kaip fiksuota gyvenimo būsena tiems, 

kurie yra engiami ar neliečiami visuomenėje ir tai galima būti grindžiama religiniais ar kitais istoriškai 

nusistovėjusias įsitikinimais (Rothchild & Hartzell, 1999, p. 255).  

Konfliktus giliai susiskaldžiusiose visuomenėse taip pat gali sukelti politiniai elitai, kurie siekia 

valdžios, mobilizuodami savo rinkėjus agresyviems tikslams. Tokie lyderiai, bandantys įgyti valdžią, 

stengiasi sukurti baimę, pasitelkdami juodosios, pilkosios ar baltosios propagandos metodus ir būdus 

(klaidingos istorijos, mitai ir tiesioginiai apgaulės faktoriai). Poliarizuotų grupių nerimas gali būti labai 

įvairus: nuo susirūpinimo prarasti bendruomenės vietą seniai nusistovėjusioje socialinėje hierarchijoje iki 

individualios pagarbos kovoje už išlikimą praradimo. Šių baimių beveik neįmanoma neutralizuoti dėl jų 

apimties. Todėl šių baimių rezultatas yra giliai susiskaldžiusi visuomenė, kurios nariai gali laikinai 

pasitraukti į savo bendruomenes ar grupes kovoje dėl išlikimo ir savo asmens tapatybės patvirtinimo 
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poreikio. Bendruomenės tokiems žmonėms suteikia saugumo ir tapatybės jausmą asmenims, kurie iš esmės 

yra politinių žaidimų aukos (Rothchild & Hartzell, 1999, p. 256). 

Dar viena suskaldytos visuomenės charakteristika dažnai susideda iš priešpriešų , kaip pavyzdys, – 

atvykėliai prieš vietinius, gyvulių augintojai prieš žemdirbius, valstietis prieš žemės savininką, miestas prieš 

kaimą ar centras prieš periferiją. Skirtumą paprastai nustato etninė priklausomybė ar rasė, kuri nustato 

konkrečias grupes (dažnai nusistovėjusias ir nekeičiamas) ir kurios dažnu atveju yra engiamos dėl 

kolonializmo pobūdžio. Skirtumą tarp naujakurių ir vietinių gyventojų sustiprina didesnio politinio 

teisėtumo siekis. Gimtoji grupė jaučia žemės nuosavybę ir kultūrinį ryšį su ja. Todėl jų krašto gynimas yra 

laikomas kultūriniu imperatyvu, saugančiu jų istoriją, o ne etniniu ginču. Kitos priešpriešos formuojasi 

panašiai, nesvarbu, ar juos nustato etninė priklausomybė, rasė ar padėtis socialinėje hierarchijoje (Mann, 

2005, p. 357). 

Gyvenimo kokybės skirtumai, kuriuos suvokia abi grupės, taip pat gali sukelti konfliktus. Šie 

skirtumai gali būti siejami su kultūrinėmis pasekmėmis, taip pat dėl politinės kaltės. Tai ypač akivaizdu 

vietinėse ar imigrantų mažumose, kur mažumų grupės kultūra pastebimai skiriasi nuo daugumos grupės 

kultūros. Asmens ar grupės kultūros sunaikinimas ir religinės praktikos sutrikdymas dažnai priverčia 

emigruoti iš ginčijamos teritorijos. Abiejų grupių papročių skirtumai pabrėžia kitos grupės prigimtį ir didina 

atskirtį (Hasisi, 2008, p. 1119).  

Neteisinga politinė lyderystė, bendruomeninio identiteto formavimasis ir smurto, pasibaigiančio 

grupine migracija, rezultatas charakterizuoja giliai susiskaldžiusias visuomenes. Grupės tapatybės 

formuojasi per nacionalizmą, etninę kilmę, kalbą, tikėjimą, klasę ir priešpriešas. Šios tapatybės naudojamos 

skirstant visuomenę į pripažintą tapatybę ir kitą. Politiniai lyderiai, skatindami ir manipuliuojantys grupių 

baimėmis, siekia politinės naudos taip skaldydami visuomenę. Kai politinės partijos tikslai ir poreikis 

apsaugoti grupės tapatybę, siekiant individualių interesų sutampa, dažnai kyla smurtas. Oponuodami 

vyriausybės sprendimams, politiniai lyderiai pateisina protestuotojus ir kitus žmones, skatinančius smurtą 

bendruomenėje. Šie politiniai iššūkiai dar labiau paskatina grupių smurtą ir paverčia harmoningas 

bendruomenes susiskaldžiusiomis visuomenėmis (Guelke, 2012, p. 32). 

Apibendrinant susiskaldžiusių visuomenių teorinę dalį ir remiantis darbo autoriaus profesine 

patirtimi tarptautinėse operacijose Afganistane ir Malyje šiose konflikto paveiktose šalyse darbo autorius 

pažymi, keturis pagrindinius susiskaldžiusių visuomenių kriterijus. Pirma, visuomenės pagrindą minėtose 

šalyse sudaro skirtingos etninės grupės, kurios nesieja savęs su nei su valstybės pilietybe, nei su vientisa 

valstybės teritorija, kuriai vadovauja centrinė valdžia. Šios skirtingos etninės grupės savo tapatybę sieja su 
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vietove, kurioje jos gyvena, neišeinant už savo genties geografinių ribų. Tokios grupės dažnai vadovaujasi 

religiniais ar kultūriniais stereotipais, kurie užima svarbią vietą savo identiteto suvokime. Todėl ir centrinės 

valdžios įtaka ar kontrolė tokiose teritorijose yra labai silpna.  

Antras kriterijus lemiantis visuomenių susiskaldymą – tai laisva ir nereguliuojama ginklų prekyba. 

Lengvas priėjimas prie ginklų didina smurto mąstą ir nuostolius, kuriuos patiria susiskaldžiusi visuomenė. 

Šia situacija naudojasi skirtingų tipų veikėjai – teroristinių, kriminalinių ar religinių grupių lyderiai, kurie 

dėl lengvos prieigos prie ginklų gali sukaupti karinę galią savo rankose ir naudodamiesi smurtinėmis 

priemonėmis užsitikrinti savo įtakos ir tikslų siekimą. Panaudodami smurtą, šie veikėjai, kuria baime ir 

neapykanta reguliuojamą vietinę santvarką, taip skatindami nenutrūkstamą konflikto procesą. Tokių 

konfliktų varomąją jėga tampa socialinis – psichologinis suvokimas, paremtas emocijomis arba subjektyviais 

išgyvenimais, kurie gali skirtis nuo esminių konflikto priežasčių. Smurtinė kontrareakcija į smurtą sukuria 

nesibaigiantį procesą, kuris perduodamas iš kartos į kartą. Konfliktų paveiktų šalių saugumo pajėgos yra 

silpnos, todėl negeba užtikrinti saugumo šalies mastu. Saugumo pajėgų atskaitomybė civilinei valdžiai 

dažnai būna silpna arba nekontroliuojama, kas taip pat trukdo užtikrinti saugumo garantijas susiskaldžiusių 

visuomenių kontekste. 

Trečias kriterijus tai aukštas centrinės valdžios korupcijos lygis. Naudojantis savo politiniais 

įgaliojimais konfliktuojančių šalių politiniai lyderiai stengiasi koncentruoti politinę ir ekonominę galią 

vienose rankose. Tokia politinės ir ekonominės galios koncentracija vienoje vietoje, dažnai lemia vienos 

geografinės vietos ar miesto išsivystymą, sukuriant socialinį disbalansą šalies mastu.  

Ketvirtas kriterijus, lemiantis konfliktų sudėtingumą susiskaldžiusiose visuomenėse, tai ribota 

tarptautinės bendruomenės reakcija. Dauguma tarptautinių organizacijų, siekiančių užtikrinti taiką pasaulyje, 

taip pat ir Jungtinės Tautos ar Afrikos Sąjunga, vadovaujasi principu nesikišti į kitos valstybės vidaus 

politiką, o tą būtent reikia daryti siekiant spręsti vidinius konfliktus. Todėl reakcija į tokių vidinių konfliktų 

intervenciją yra ne tik apribota teisinės bazės, bet taip pat ir adekvačių metodų ar intervencijos būdų trūkumu. 

Klasikinės tarptautinės diplomatijos objektas  – hierarchinė valstybinė sistema, o jos veikimo principas 

paremtas didžiausią politinę galią turinčių veikėjų identifikavimas ir formavimas, taip siekiant taikos kūrimo 

per nacionalinius interesus. Tačiau išvardinti pavyzdžiai rodo, kad veikimo objektas susiskaldžiusiose 

visuomenėse yra ne valstybinė sistema, o konfliktuojančios vidinės grupės joje, o šiuolaikinius konfliktus 

lemia ne nacionaliniai interesai, o psichologiniai ir kultūriniai elementai, kuriuos lemia ilgalaikis 

konfliktuojančių pusių priešiškumas ir skirtingo tapatumo suvokimas (Lederach, Building Peace: sustainable 

reconciliation in divided societies, 1997, p. 18). 
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1.7. Ypatingas kariuomenės vaidmuo 

 

Remiantis 2020 m. statistiniais duomenis, šiuolaikiniuose konfliktuose tiesioginės atakos prieš 

civilius sudaro tarp 25–50 % nuo visų įvykdytų atakų skaičiaus (UNSMIL, 2020). Prie šios statistikos 

pridėjus improvizuotų užtaisų atakas, įkaitų paėmimo ar netiesioginės ugnies atakas (artilerinės atakos, 

atakos panaudojant bepiločius orlaivius), kuriose taip pat dažnai nukenčia civiliai asmenys, galima teigti, jog 

šiuolaikiniuose konfliktuose egzistuojančios aplinkybės kelia didelę grėsmę tiek civiliams gyventojams, tiek 

humanitarinės pagalbos, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, kurie siekia suteikti pagalbą konflikto 

veikiamai valstybei ir pilietinei bendruomenei. Skirtingai nei kariuomenė ar policija, šie veikėjai paprastai 

neginkluoti ir neturi jokio realaus būdo apsiginti. Tokios aplinkybės sukelia rimtą dilemą , kaip vykdyti 

sėkmingą taikos kūrimą, kur taikios aplinkos užtikrinti neįmanoma. Tokiu atveju tarptautinės pajėgos ir 

vietinė kariuomenė kaip taikos kūrimo įgalinimo elementas tampa esminiu, dėl savo išskirtinio gebėjimo 

veikti neapibrėžto saugumo situacijose. Aukšta kariuomenės parengtis leidžia greitai reaguoti į konfliktines 

situacijas, o logistinė ir specialiųjų pajėgumų bazė – žvalgyba, karinė inžinerija, išminavimo funkcijos, 

kibernetiniai pajėgumai, planavimo ir strateginės komunikacijos principai tampa universaliu ir efektyviu 

įrankiu taikos kūrimo kontekste. Tačiau J. P. Lederacho, o taip pat ir dauguma nevyriausybinių ar 

humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų tarptautinių pajėgų ir vietinės kariuomenės dalyvavimą taikos 

procese vertina atsargiai.  

 

,,1992 m. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius B. Ghali patvirtino svarbų dokumentą 

pavadinimu ,,Taikos darbotvarkė“. Kur pateikė pasiūlymus ir atsako būdus į šiuolaikinius konfliktus. 

Pasiūlymai apėmė: prevencinę diplomatiją, taikos kūrimą, taikos palaikymą ir po konfliktinį taikos 

įtvirtinimą. Ši sistema siūlo skirtingu konflikto etapo metu taikyti skirtingus mechanizmus ir funkcijas, 

siekiant įgalinti konflikto išsprendimą ir sukuriant ilgalaikę taiką. Bendrąją prasme aš sutinku su generalinio 

sekretoriau pasiūlymu, išskyrus dėl karinių pajėgų dislokavimo“ (Lederach, Building Peace: sustainable 

reconciliation in divided societies, 1997, p. 21) 

 

Kariuomenės dalyvavimo taikos kūrimo ir konfliktų transformacijoje kritika remiasi požiūriu, jog 

konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu 

atveju naudoja smurtą. Todėl dauguma humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų ar grupių, vykdydamos 
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savo užduotis taikos procesui kurti, vengia bet kokios sąsajos su karinėms struktūromis (Rigby, 2006). 

Tačiau ši kritika darbo autoriaus nuomone yra ribota ir neapima visų galimų atvejų. Jeigu konflikto paveikta 

visuomenė prieš tai kentėjo nuo vietinių karinių organizacijų smurto, ji priešingai gali noriai priimti gerai 

organizuotas tarptautines pajėgas, siekiančias padėti. Antra, tarptautinės pajėgos ir vietinė kariuomenė dėl 

savo gebėjimo ir galimybių veikti padidintos rizikos sąlygomis gali ne tik įgalinti humanitarines ar 

nevyriausybines organizacijas atlikti savo funkcijas pavojingose vietose, bet neretai ir pati būna vienintelis 

galimas 1–ojo lygio atstovas 2–ajame arba 3–ajame lygmenyse. Per karinio mokymo ir stabilizavimo misijas 

tarptautiniai kariuomenių atstovai, kariniai stebėtojai ir patarėjai, išvengdami smurto siekia reformuoti 

vietines saugumo pajėgas, padidinti priimančiosios šalies galimybes,  kurios vadovaudamasi išmoktais 

principais gali prisidėti prie taikos kūrimo savo visuomenėje. Atsižvelgdami į psichologinius, socialinius ir 

kultūrinius skirtumus bei elementus, tarptautinės pajėgos rodo pavyzdį vietinėms pajėgoms, kurios šiuos 

principus vėliau gali integruoti savo veiklos procesuose taip atstovaudamos jau savo valstybės interesus. 

Kadangi vietinės kariuomenės kariai ir karininkai dažniausiai būna III ir II lygmens atstovai, turintys glaudų 

ryšį su visuomenės veikėjais, jų galimybės veikti visuose lygmenyse ir juos integruoti tampa išskirtiniu 

bruožu. Visi šie procesai reikalauja ir aukštesnės tarptautinių pajėgų ir vietinės kariuomenės kompetencijos, 

kadangi veikimas po konfliktinėje aplinkoje skiriasi nuo atviro mūšio lauko sąlygų. Todėl kariams ir 

karininkams reikia papildomų įgūdžių. Karys turi būti tuo pačiu ir diplomatas, bei turėti tam tikrus derybinius 

įgūdžius, nes jo sąveikos su civiline visuomene spektras gali būti labai platus – išilgai piramidės. Karys, 

turėdamas patirtį kaip elgtis konfliktinėse situacijose ir turėdamas derybinės patirties, galės pats įvertinti 

pavojingumo lygį ir nuspręsti kokia prieiga yra tinkama jėgos panaudojimo ar diplomatinė. Toks įgūdžių 

paketas gali situaciją pakreipti taikia linkme, taip išvengiant civilinių aukų. Karinė patirtis gali pasitarnauti 

ir žvalgybinės informacijos rinkimui. Tinkamą patirtį turintis karys, gali būti tas asmuo, kuris atlieka pirminę 

diplomatiją, kai nėra aiškūs kitos pusės interesai, o tuo pačiu neaiški ir saugumo situacija. Iškilus konfliktui 

pirminių derybų metu kariai turėtų galimybę apsiginti, priešingai nei civiliai derybininkai. Bet kurios pusės 

galimas ginkluotas atsakas, bet kuriame derybų procese sukuria tokias aplinkybes, kad tik kariuomenė arba 

policija gali dalyvauti tokiame procese, kuriame priešingu atveju būtų stipriai rizikuojama civilių diplomatų 

gyvybėmis. Tai nebūtinai reiškia, jog karinis derybinis procesas turi būti agresyvus, tačiau galimybė reaguoti 

į iškilusią agresiją kariuomenės dalyvavimą tokiuose procesuose padaro neįkainojamą. Įsitikinus ar sukūrus 

saugią aplinką vėliau būtų galima siųsti ir civilines organizacijas arba vykdyti užduotis kartu. Tai nereiškia, 

jog taikos procese turėtų lyderiauti tarptautinės pajėgos ir vietinė kariuomenė, tačiau kariuomenė vaidina 
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svarbų įgaliotojos vaidmenį, kuris palaipsniui leidžia į derybų procesą integruoti visas taikos procesui sukurti 

reikalingas puses.  

Šiuos argumentus pagrindžia tarptautinių pajėgų vystymo projektas, siūlantis visapusišką ryšių 

grupės modelį, kuris susideda iš kombinuotų civilinių ir karinių komponentų (Multinational capabliity 

development project, 2014). Šios grupės pagrindinis uždavinys – politinių, diplomatinių, ekonominių, 

karinių, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės ir verslo – koordinavimas, siekiant užkirsti kelią 

smurtui. Visapusiškos ryšių grupės veikimas reglamentuotas atviru forumu, kur aukščiau išvardintos grupės 

galėtų keistis informacija iš skirtingų sričių ir todėl geriau suprasti konfliktą. Grupės tikslas taip pat įtraukti 

vietos veikėjus ieškoti vietos sprendimų, konfliktui baigti. Atliktas tyrimas nurodo, jog šalia standartinių 

kariuomenės atliekamų užduočių, reikalingas ir naujas užduočių spektras, kurias atliekant kariuomenė galėtų 

suteikti didelę naudą taikos procesui (žr. 1 lentelę).  

 

1 lentelė. Kariuomenės užduočių sąrašas  

Standartinės užduotys Vystomos užduotys Sutelktos užduotys Siektinos užduotys 

 Nesaugios aplinkos; 

 Greito reagavimo; 

 Ilgo nuotolio; 

 Pajėgumų 

reikalaujančios; 

 Specifinės.  

 Aplinkos suvokimo 

ir specialių įgūdžių: 

–konfliktų studijos; 

–derybų, dialogo,  

–arbitražo įgūdžiai. 

 Išankstinio 

reagavimo: 

–žvalgybinės 

informacijos 

panaudojimas; 

–ryšys su vietiniais 

sprendimo priėmėjais.  

 

 Integracijos:  

–bendras planavimas 

integruojant civilius; 

 Gynybos sektoriaus 

reforma:  

–ilgalaikių santykių 

kūrimas su gynybos 

sektoriaus pareigūnais; 

– apsikeitimas atstovais; 

–dalyvavimas sutarčių 

rengime saugumo 

klausimais; –

dalyvavimas vizituose,  

–gynybos atašė tinklų 

išnaudojimas,  

–ginklų kontrolė,  

– kova prieš terorizmą, 

–nusikalstamumo 

sekimas ir prevencija.  

 

 Prisijungimas prie 

visapusiškos ryšių 

komandos patariant 

kariniais klausimais; 

 karinis mokymas; 

 kariuomenės 

pavaldumo vystymas 

teisėtai civilinei 

vyriausybei; 

 ginklų panaudojimo 

kontrolė; 

 nusiginklavimo 

vystymas; 

 žmogaus teisių 

užtikrinimas. 
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–bendra reakcija į 

iškilusias grėsmes. 

  

 

 Atsižvelgdama į naujas užduotis tarptautinės pajėgos ir vietinė kariuomenė turi papildomai rengti 

savo personalą, kad šias užduotis galėtų įvykdyti sėkmingai. Kaip specialaus karinio rengimo pavyzdį galima 

pateikti Filipinų konflikto pavyzdį. Pajėgų vadas generolas majoras R. Ferrer vykdė specialų savo karininkų 

ir puskarininkių rengimą siekdamas pagilinti savo personalo suvokimą apie šalies kultūrą, istoriją, 

analizuojant žmogaus elgesį konfliktinėse situacijose, mokantis empatijos ir komunikacijos įgūdžių. Šis 

specialus rengimas buvo organizuotas penkių dienų kursų principu mokant (Multinational capabliity 

development project, 2014, p. 122): 

1. Konfliktų ir taikos kūrimo teorijų. 

2. Taikos kūrimo principų ir būdų. 

3. Lavinant tarpininkavimo, derybinių ir efektyvaus dialogo principų. 

4. Taikos kūrimo principų integravimo į kasdienes užduotis. 

5. Analizuoti ir vertinti kaip naudotis konfliktų valdymo principais savo veiklos srityje. 

6. Integruoti mokymo strategijas tokias kaip rašymas, skaitymas, gyvenimo būdas. 

Remiantis darbo autoriaus profesine patirtimi, NATO karinio mokymo misijų personalas, prieš 

vykdamas į tarptautines operacijas, turi pereiti priešmisijnį rengimą, kuris vykdomas NATO Jungtinių pajėgų 

mokymo centre Lenkijoje. Centre organizuojami kursai į misiją vykstančius karius supažindina su misijos 

specifika, kasdienėmis užduotimis, pristatoma saugumo situacija, visuomenės problemos. Į kursus kviečiami 

įvairūs vietinių visuomenių politiniai veikėjai, kurie pristato kultūrinius misijos rajono aspektus. Tačiau šio 

rengimo metu nemokoma konflikto teorinių modelių, jų taikymo kasdienėje veikloje, taip pat nemokoma ir 

derybinių principų.  

 

1.8. Teorinės dalies apibendrinimas 

 

J. P. Lederachas analizuodamas taikos kūrimo procesą siūlo konflikto transformacijos prieigą 

lygindamas ją su daugiafunkciais stebėjimo lęšiais. Vienas lęšių rinkinys siūlo pažvelgti į konfliktinę 

situaciją vertinant ją pagal veikėjų lygmenis – įvertinant kiekvieno lygio veikėjų turimus resursus ir veiklos 

galimybes. Antras rinkinys suteikia galimybę pažvelgti į neatidėliotinus klausimus konflikto kontekste, o 

taip pat platesnius konflikto sisteminius klausimus. Šie konceptualūs požiūriai turi svarbių bendrų bruožų. 
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Pirma, abu požiūriai rodo, kad integruota, išsami analitinė sistema reikalinga ne tik teoriškai, bet ir 

praktiškai siekiant patenkinti taikos kūrimo poreikius šiandien. Taikos proceso konstravimui giliai 

susiskaldžiusiose visuomenėse ir vidinio ginkluoto konflikto situacijose reikalinga sistema kuri apimtų visų 

trijų visuomenės sluoksnių poreikių ir resursų teisėtumą, unikalumą, tarpusavio priklausomybę ir 

koordinaciją tarpusavyje. Remiantis šiais konceptualiais požiūriais pasak J. P. Lederacho didžiausią 

potencialą sukurti kurti taikos infrastruktūrą turi II lygio veikėjai, kurie pajėgūs įgalinti žmogiškuosius 

resursus per savo institucinius, kultūrinius ir neformalius tinklus išilgai konflikto aplinkos ir gali sujungti 

visuomenę taikos kūrimo procesui. Tačiau J. P. Lederachas nors ir kalba apie neapibrėžto saugumo aplinką, 

neįvertina kariuomenės vaidmens taikos kūrimo procese. Specifiniai uniformuoto personalo santykiai, kai 

vietinės kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus, kaip bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui, o šiuos draugiškus santykius nulemia 

bendra uniformuoto personalo bendra karybos patirtis ir vertybės. Kariuomenės galimybės veikti nesaugioje 

aplinkoje ir specifinis pasirengimas vykdyti taikos kūrimo užduotis įgalina kitus visuomenės lygmenis taikyti 

taikos kūrimo strategijas, kurios padeda kurti ilgalaikę taiką. Kariuomenės įsitraukimas į plataus spektro 

ryšių komandas ne tik įgalina ir padeda veikti civilinėms institucijoms, bet ir padeda reformuoti gynybos 

sektorių, spręsti ginklų kontrolės, smurto reguliavimo klausimus (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. Kariuomenės užduočių palyginimas su sutaikinimo modeliu 

Kariuomenės 

užduočių blokas 

Dabartinė 

situacija 

Praeities įvykiai Ateities vizija  Pokyčių procesas 

ir taikos infra 

kūrimas 

Standartinės užduotys +    

Vystomos užduotys  +   

Sutelktos užduotys + + +  

Siektinos užduotys    + 

 

Atsižvelgiant į tai darbo autorius siūlo adaptuoti J. P. Lederacho visuomenės lyderių piramidę 

papildant ją kariuomenės dėmeniu, kuris įgalina visus veikėjus veikti taikos labui (žr. 7 pav.).  
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7 pav. Adaptuota visuomenės lyderių piramidė 

Tarptautinės pajėgos vykdydamos karinio mokymo ir stabilizavimo misijas ir treniruodamos vietinę 

kariuomenę integruoja visus tris visuomenės lyderių sluoksnius į taikos kūrimo procesą ir sudaro sąlygas 

ilgalaikei taikai. 
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2. LIETUVOS DALYVAVIMAS KARINIO MOKYMO IR STABILIZAVIMO MISIJOSE 

2.1. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijų apžvalga ir užduočių analizė 

 

Stabilizavimo misijos yra apibrėžiamos, kaip karinės ir civilinės pastangos užkirsti kelią ar spręsti 

nestabilumą užsienio šalyje“ (Linda Robinson, 2018, p. 6). Tuo tarpu karinio mokymo misijos apibrėžiamos 

kaip veikla nukreipta vietinių saugumo pajėgų vystymui ir mokymui kai aplinka yra nesaugi (Linda 

Robinson, 2018, p. 58). 

Šiuo metu NATO vykdo 6 karines misijas – Afganistane, Irake, Kosove, Viduržemio jūroje, 

Afrikoje ir oro policijos misijas Albanijoje, Juodkalnijoje, Slovėnijoje ir Baltijos valstybėse (NATO, 2020). 

Iš šių misijų karinio mokymo misijos yra Afganistane „Tvirta parama“ ir Irake „Mokymo misija Irake“. 

Karinio mokymo misijas organizuoja ir Europos Sąjunga: Centrinėje Afrikos Respublikoje, Malyje ir 

Somalyje (European union, 2019). Jungtinės tautos šiuo metu vykdo 12 taikos palaikymo operacijų, iš kurių 

– 3 stabilizavimo (Pietų Afrikos Respublika, Kongas, Malis), 4 karinių stebėtojų misijos (V. Sahara, Golanas, 

Indija/Pakistanas, Jeruzalė) ir 5 humanitarinės pagalbos ir apsaugos (P. Sudanas, Sudanas, Kosovas, Libanas, 

Kipras) (United Nations, 2020). Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. XIII–2710 Lietuvos 

Respublikos Seimas patvirtino tokius maksimalius ribinius karių ir civilių KAS tarnautojų skaičius dalyvauti 

tarptautinėse operacijose iki 2021 m. gruodžio 31 d.:  

• NATO operacijoje Afganistano Islamo Respublikoje „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support 

Mission) – iki 60 karių ir civilių KAS tarnautojų; 

• NATO operacijoje Kosovo Respublikoje – iki 5 karių ir civilių KAS tarnautojų; 

• NATO karinėje mokymo operacijoje Irake (angl. NATO Mission Iraq) – iki 50 karių ir civilių 

KAS tarnautojų; 

• ES karinėje operacijoje Viduržemio jūroje „EUNAVFOR MED operacija IRINI“ – iki 20 karių ir 

civilių KAS tarnautojų; 

• ES kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ – iki 30 karių ir 

civilių KAS tarnautojų; 

• ES karinėje mokymo misijoje Malio Respublikoje (angl. EU Training Mission in Mali, EUTM 

MALI) – iki 11 karių ir civilių KAS tarnautojų; 

• ES karinėje mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje (angl. EU Training Mission in 

Central African Republic, EUTM RCA) – iki 11 karių ir civilių KAS tarnautojų; 

• JT operacijoje Malio Respublikoje MINUSMA – iki 50 karių ir civilių KAS tarnautojų; 



40 

 

• JAV vadovaujamos koalicijos karinėse operacijose „Įgimtas ryžtas“ (angl. Inherent Resolve) – iki 

40 karių ir civilių KAS tarnautojų; 

• Tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje – iki 5 karių ir civilių 

KAS tarnautojų; 

• Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais – iki 60 

karių ir civilių KAS tarnautojų. 

Iš viso tarptautinėse operacijose dalyvaujančių Lietuvos karių skaičius 342. Tačiau tik 102 karių 

funkcijos siejasi su karinio mokymo funkcijomis. Lietuvos karių kontingentų Ukrainoje ir Irake užduotys 

apsiriboja priimančiosios šalies karių kariniu individualiu rengimu, neturint sąveikos su vietine visuomene. 

Tačiau keturi Lietuvos karininkai – du Malyje ir du Afganistane – vykdo funkcijas, kurių vykdymas tiesiogiai 

siejasi su vietine visuomene. Afganistane – tai Logistikos patarėjas Afganistano Gynybos ministerijos 

Įsigijimų, technologijų ir logistikos departamentui ir patarėjas Policijos departamentui, o Malyje tai JTO 

karinis stebėtojas (misijos ekspertų grupė) ir karių – civilių bendradarbiavimo karininkas. Tyrimui atlikti 

naudojamos šios pozicijos. Iš viso tyrimo metu buvo apklausti aštuoni karininkai dalyvavę karinio mokymo 

ir stabilizavimo tarptautinėse operacijose 2016–2020 metų laikotarpiu. Tyrimas atliktas siekiant nustatyti 

karinių patarėjų ir stebėtojų vykdytas užduotis šių užduočių sąveiką su Lederacho lyderių piramidės 

sluoskniais, bei patikrinti adaptuotos visuomenės lyderių piramidės tinkamumą taikos kūrimo proceso 

analizei. Tyrimas atliktas analizuojant karininkų vykdytas užduotis pagal jų pareiginiuose nuostatuose 

nustatytas užduotis ir atliekant pusiau struktūrizuotą ekspertinį interviu, apklausiant šiose pozicijose 

tarnavusius Lietuvos karininkus žodžiu ir iš anksto sudaryto klausimyno pagalba. Siekiant, kad tyrimas būtų 

kuo objektyvesnis, papildomai apklausti du Jungtinių Tautų misijos MINUSMA civilinės dalies ekspertai. 

Vadovaujantis karininkų pareiginiais nuostatais išskirtos šios karininkų vykdytos užduotys: 

Karinių patarėjų funkcijos Afganistane: 

 Teikti karinius patarimus, analizę ir paramą misijai; 

 Palaikyti ryšį su Afganistano kariuomenės vienetais, įgalinant tarpusavio supratimą, 

bendradarbiavimą ir kur įmanoma dekonfliktavimą; 

 Palaikyti ryšį su tarptautinėmis saugumo pajėgomis, įgalinant tarpusavio supratimą, 

bendradarbiavimą ir kur įmanoma de konfliktavimą; 

 Palaikyti ryšį su provincijos ir regiono saugumo ir valstybinėmis struktūromis, įskaitant 

provincijos ir regiono vadovais ir provincijų koordinavo konsulais, įgalinant misijos efektyvumą ir gerinant 

vietinės valdžios vadovavimą saugumo sektoriuje; 
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 Remti ginkluotų ar nelegalių grupių nusiginklavimo procesą; 

 Remti saugumo situacijos vertinimo procesą misijos struktūrose Kabule; 

 Kur įmanoma remti žmogaus teisių įgalinimo struktūras; 

 Remti humanitarines pastangas, vystant afganų pasiruošimą nelaimėms ir nelaimių 

likvidavimo pajėgumus, glaudžiai bendradarbiaujant su humanitarinių reikalų skyriumi; 

 Kur įmanoma ir kur reikalaujama, teikti paramą sprendžiant regioninius ir vietinius konfliktus 

remiantis derybomis, tarpininkavimu ir stebėjimu. Papildomai, kur būtina kurti pasitikėjimą tarp veikiančių 

veikėjų; 

 Aktyviai komunikuoti misijos tikslus ir uždavinius savo pašnekovams, vadovaujantis misjos 

strateginės komunikacijos principais; 

 Pateikti stebėjimo ir analizės rezultatus ir rekomendacijas saugumo klausimais (žr. 3 lentelę). 

   

Karinių stebėtojų ir karių – civilių bendradarbiavimo karininkų funkcijos Malio Respublikoje: 

 Rinkti svarbią informaciją; 

 Pateikti efektyvius ir savalaikius žodinius ar rašytinius raportus naudojantis atitinkamomis 

ryšių priemonėmis (radijo ryšio priemonės, telefonas, el. paštas, rašytiniai raportai, prezentacijos); 

 Užtikrinti savalaikį raportavimą per vadovavimo grandinę; 

 Vykdyti derybas tarp veikėjų kai pareikalaujama; 

Specifinės užduotys: 

 Vadovavimas skirtingiems susitarimams jų stebėjimas ir verifikacija;  

 Sienų kontrolės postų kirtimo stebėjimas; 

 Nusiginklavimo ir demobilizacijos procesų stebėjimas; 

 Ryšio palaikymas su vietos valdžios institucijomis, konfliktuojančiomis pusėmis, JT 

agentūromis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir vietine visuomene; 

 Pagalba humanitarinės pagalbos agentūroms; 

 Kitos tiesioginio vado nurodytos užduotys (žr. 4 lentelę). 
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3 lentelė. Karinių patarėjų Afganistano Respublikoje užduočių sąveika su visuomenės 

lyderių piramidės sluoksniais (sudaryta pgl. karininkų pareiginius nuostatus ir Lederach 

visuomenės lyderių piramidę)  

Užduotys I lygmuo II lygmuo III lygmuo 

Palaikyti ryšį su 

Afganistano kariuomenės 

vienetais, įgalinant 

tarpusavio supratimą, 

bendradarbiavimą ir kur 

įmanoma de 

konfliktavimą 

 

+ + 

Palaikyti ryšį su 

provincijos ir regiono 

saugumo ir valstybinėmis 

struktūromis įskaitant 

provincijos ir regiono 

vadovais ir provincijų 

koordinavo konsulais, 

įgalinant misijos 

efektyvumą ir gerinant 

vietinės valdžios 

vadovavimą saugumo 

sektoriuje 

+ + + 

Remti ginkluotų ar 

nelegalių grupių 

nusiginklavimo procesą; 

 

  + 

Kur įmanoma remti 

žmogaus teisių įgalinimo 

struktūras 

+ + + 



43 

 

Remti humanitarinių 

reikalų vystant Afganų 

pasiruošimą nelaimėms ir 

nelaimių likvidavimo 

pajėgumus, glaudžiai 

bendradarbiaujant su 

humanitarinių reikalų 

skyrium 

+ + + 

Kur įmanoma ir kur 

reikalaujama teikti 

paramą sprendžiant 

regioninius ir vietinius 

konfliktus remiantis 

derybomis, 

tarpininkavimu ir 

stebėjimu, pasiūlant 

tinkamus kontaktus. 

Papildomai kur būtina 

kurti pasitikėjimą tarp 

veikiančių veikėjų; 

 

+ + + 

Aktyviai komunikuoti 

misijos tikslus ir 

uždavinius savo 

pašnekovams 

vadovaujantis strateginės 

komunikacijos principais; 

 

+ + + 
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4 lentelė. Karinių stebėtojų ir civilių – karių bendradarbiavimo karininko Malio 

Respublikoje užduočių sąveika su visuomenės lyderių piramidės sluoksniais (sudaryta pgl. karininkų 

pareiginius nuostatus ir Lederach visuomenės lyderių piramidę)  

Užduotys I lygmuo II lygmuo III lygmuo 

Vykdyti derybas tarp 

veikėjų kai 

pareikalaujama 

 

+ + + 

Vadovavimas 

skirtingiems susitarimams 

jų stebėjimas ir 

verifikacija;  

 

+ + + 

Sienų kontrolės postų 

kirtimo stebėjimas 

 

  + 

Nusiginklavimo ir 

demobilizacijos procesų 

stebėjimas 

 

  + 

Ryšio palaikymas su 

vietos valdžios 

institucijomis, 

konfliktuojančiomis 

pusėmis, JT agentūromis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir vietine 

visuomene; 

 

+ + + 
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Pagalba humanitarinės 

pagalbos agentūroms; 

 

+ + + 

 

 Atlikta užduočių palyginimo analizė parodė, kad Lietuvos karininkai, vykdydami numatytas užduotis 

sąveikauja su visais visuomenės lyderių lygmenimis, o tai pagrindžia darbo uždaviniuose iškeltą teiginį, kad 

kariuomenė yra svarbus veiksnys, leidžiantis integruoti visus tris visuomenės lyderių lygmenis. 

 

2.2. Adaptuotos visuomenės lyderių piramidės tinkamumo vertinimas: Lietuvos dalyvavimo 

atvejis (ekspertinis tyrimas)  

 

Siekiant patikrinanti adaptuotos visuomenės lyderių piramidės tinkamumo vertinimą, buvo atliktas 

ekspertinis tyrimas, apklausiant Lietuvos karininkus dalyvavusius karinio mokymo ir stabilizavimo misijose 

ir Jungtinių Tautų MINUSMA tarptautinės operacijos civilinės dalies specialistus pusiau struktūrizuoto 

interviu metodu. Tyrimo dalyvių buvo prašoma raštu atsakyti į septynis klausimus, susijusius su kariuomenės 

įtaka taikos kūrimo procesui. Gavus atsakymus buvo organizuojamas interviu su kiekvienu respondentu 

atskirai, patikslinant ir aptariant pateiktus atsakymus.  

 

2.2.1. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijų įtaka taikos kūrimo procesams misijos rajone 

 

Atlikus ekspertinio interviu raštu gautų anketų rezultatų analizę, matyti jog šeši iš dešimties 

respondentų – įvertino karinio mokymo ir stabilizavimo misijų (toliau – misijų) įtaką taikos kūrimo procesui 

jų misijos rajone daugiau nei trimis balais. Penki respondentai įvertino įtaką keturiais balais, vienas ekspertas 

įvertino maksimaliu balu, vienas ekspertas trimis ir du dviem balais (vertinimo rezultatai pavaizduoti 8 

paveiksle (žr. 8 pav.). 
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8 pav. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijų įtaka taikos kūrimo procesui 

 

 Atlikus papildomą respondentų apklausą žodžiu, galima daryti išvadą, jog minėtas vertinimų 

skirtumas kilo iš dalies respondentų įsitikinimo, jog karinio mokymo ir stabilizavimo misijos yra greičiau 

taikos įgalinimo, o ne atskiras taikos kūrimo elementas, kuris teikdamas apsaugą ir paramą leidžia efektyviau 

veikti ir kitiems taikos proceso dalyviams.  

Verta paminėti respondento Nr. 1 pastebėjimus, jog Karinio mokymo misijos Afganistano 

Respublikoje yra skirtos remti priimančiąją šalį per patariamąjį vaidmenį. Pasak eksperto, patarėjų komandos 

dirba skirtinguose lygmenyse, skirtingose srityse todėl efektyviam rezultatui pasiekti visų jų pastangos turi 

būti koordinuotos. Tam tikslui sukuriami kariniai ir civiliniai štabai. Jų pagalba tiek karinių tiek civilinių 

operacijų veiksmai bei siekiniai derinami tarpusavyje ir su priimančios šalies vyriausybe. Įvardinamos 

skirtingos sritys ir jose esančios problemos, parengiami sprendimo planai, kurių įgyvendinimas užtikrinamas 

skirtingų patarėjų pagalba. Kalbėdamas apie misijų įtaką ir efektyviausius būdus, kurie prisidėjo prie taikos 

kūrimo proceso efektyviausiai, ekspertas išskyrė labdaros iniciatyvas, vietinės policijos ir kariuomenės 

mokymą, bei infrastruktūros vystymo projektus, tokius kaip lietaus nuvedimo, pralaidų sistemos, mokyklos 

įrengimo ir orlaivių pakilimo tako modernizacijos. Pasak karininko šie būdai parodė, kad kariuomenė ne tik 

vykdo standartines karines užduotis, bet ir prisideda prie kitų taikos kūrimo proceso sričių taip parodydama 

visuomenei savo paramą ir dėmesį. 
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Ekspertas Nr. 2 pabrėžia, kad misijų poveikis Malyje ir įtaka labiausiai matomi per civilinius – 

karinius projektus, kurie nukreipti vystyti vietinę kariuomenę ir padėti visuomenei. Ekspertas pažymi, kad 

jo misijos laikotarpiu buvo pradėti poilsio patalpų, sporto komplekso ir konferencijų salės projektai, skirti 

pagerinti vietinės šalies kariuomenės darbo sąlygas. Ekspertas pabrėžia, kad vykdant kiekvieną projektą yra 

būtinas priimančiosios šalies dalyvavimas, o projekto sėkmė priklauso nuo gebėjimo likviduoti korupcijos 

elementus. 

Ekspertas Nr. 3 įvardina, jog didžiausią įtaką taikos kūrimui Malyje turėjo karinių mokymo misijų 

logistinė parama ir bazinių kario įgūdžių lavinimo struktūros diegimas, bei apsaugos funkcijų vykdymas. 

Ekspertas tai pat pažymi kriterijus, kurie trukdė taikos kūrimo procesui. Pirma, tai neaiškiai apibrėžtas 

misijos tikslas, misijos mandate. Aiškumo trūkumas misijos mandate, trukdė efektyviai siekti misijos tikslų. 

Antra, ginklų panaudojimo taisyklių apribojimai trukdė efektyviai vykdyti operacijas. Pasak eksperto 

pateikto pavyzdžio iš kasdienių operacijų – „civiliai išėję ant kelio gali nesunkiai sustabdyti ir sutrikdyti 

strateginio konvojaus judėjimą“. Trečia, misijos karinis ir civilis personalas buvo neprisitaikę prie gamtinių 

sąlygų. Prasidėjus liūčių sezonui, visos tiek karinės, tiek civilinės operacijos buvo stabdomos, nes turima 

technika klimpdavo ar tiesiog nepasiekdavo savo atsakomybės sektorių dėl patvinimo. Tuo naudojosi 

teroristinės ir destabilizavimo valstybėje siekiančios organizacijos. Ketvirta, skirtingos šalys, dalyvaujančios 

misijoje turėjo skirtingus nacionalinius apribojimus, kurie trukdė siekti bendrų misijos tikslų. Penkta, 

pasirengimo dirbti su konfliktų paveiktais žmonėmis trūkumas, neleido efektyviai vykdyti visų paskirtų 

užduočių susijusių su bendravimu su visuomene, nes tokias užduočių vykdymą stabdė civilinė misijos 

vadovybė.    

Ekspertas Nr. 4 vertina tarptautinių pajėgų pastangas kaip efektyvias, tačiau pažymi svarbius vidinius 

šalies kriterijus, kurie trukdė taikos kūrimo procesui Malyje. Pirma, tai istorinės aplinkybės ir politinės 

valdžios ir aukščiausių kariuomenės štabų požiūris į kariuomenės formavimo procesą. Pasak eksperto 

kariuomenės komplektavimas sąmoningai buvo vykdomas tik iš pietinės šalies gyventojų, kurie paprastai 

yra lojalūs centrinei valdžiai, vadovaujančiai iš šalies pietinės dalies – sostinės Bamako. Atsižvelgiant į 

istorines Malio respublikos susiskaldymo aplinkybes ir į šiaurinės šalies dalies etninių genčių sukilimą 2012 

m., šiaurinės šalies dalies gyventojai sąmoningai nėra priimami į kariuomenę, bijant jog ilgainiui taip 

formuojama kariuomenė galėtų tapti separatistine ir sukilti prieš centrinę valdžią. Toks kariuomenės 

formavimo principas pasak eksperto veda į akligatvį – „pietinės šalies gyventojai nenorėjo dalyvauti 

kariniame rengime, nes žinojo, jog po pasirengimo jie bus siunčiami į karštuosius taškus šiauriniame Malyje. 

Net ir pabaigę karinį pasirengimą ir išsiųsti į šiaurinius sektorius kariai nenorėjo kariauti, nes visi buvo iš 
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pietinio arba vakarinio Malio ir šiaurinės valstybės dalies nelaikė savo valstybe. Antra, kaip pažymi ekspertas 

toks komplektavimo principas – tai galimybė gauti finansinę naudą „kai kariai skiriami iš vakarinės / pietinės 

šalies dalies tarnybai į šiaurinę dalį, lengviau gauti nelegalias išmokas iš Jungtinių Tautų. Kariuomenės štabai 

deklaruoja pilno pajėgumo batalionus, tačiau fiziškai karių šiauriniuose sektoriuose nėra. Tokiu būdu 

gaunamas finansavimas už užpildytus etatus, o ne už realius pajėgumus ant žemės“ ir finansinę išmoką 

įsisavina už kariuomenės komplektavimą atsakingi asmenys. 

Ekspertas Nr. 7 įvardina, jog didžiausią įtaką taikos kūrimui Malyje turėjo Malio nacionalinės 

kariuomenės mokymo programa (JT iš dalies prisidėjo prie kariuomenės mokymo – pradinė stadija) , 

organizuojamas sukarintų grupuočių nuginklavimo procesas (angl. Demobilization Disarmament– 

Reintegration process, toliau – DDR) ir greito atsako projektai (angl. quick response projects – projektai 

kurių finansinė išraiška iki 10 000 tūkst. dolerių).  Geriausia praktika, kai šie trumpalaikiai projektai būdavo 

sinchronizuoti su ilgalaikiais projektais ir pastarieji pratęsdavo trumpalaikių projektų pasiektus sėkmingus 

rezultatus. Ekspertas tai pat išskiria ir kas neveikė jo misijos rajone. Pirma tai netinkamas civilių – kariškių 

bendradarbiavimas. Pasak eksperto, civiliai nenorėjo, kad kariškiai vykdytų jų užduotis, todėl nesidalindavo 

su kariškiais aktualia informacija. Pasak respondento – kariškiai buvo tik įrankis saugumui užtikrinti. Kaip 

teigia ekspertas, tai atsispindėjo ir misijos valdymo struktūroje, nes galutinį sprendimą dėl operacijos 

vykdymo priimdavo JT civilis pareigūnas. Tačiau jeigu operacijos nebuvo galima vykdyti dėl saugumo 

klausimų, operaciją galėdavo blokuoti karininkas. Antra, ilgi kariniai projektai, kuriems buvo reikalingas 

didelis finansavimas. Kaip pažymi ekspertas, tokie projektai užtrukdavo labai ilgai, nes nebuvo lengva gauti 

finansavimo, o kai tokių projektų nepavykdavo įvykdyti greitai, vietinė visuomenė tai suprasdavo kaip 

tarptautinių pajėgų neveiksnumą. Trečia, taikos kūrimui trukdė korupcija. Pasak eksperto, etninė gentis, kuri 

buvo išrinkta į valdžią priimdavo tokius politinius sprendimus, kurie buvo naudingi tai etninei genčiai, kurią 

atstovavo politikai. Pasak eksperto, tam tikro Malio regiono sėkmingas vystymasis buvo tiesiogiai 

priklausomas nuo politikų esančių vyriausybėje, kurie buvo kilę būtent iš to regiono. Ketvirta, taikos 

procesui kurti trukdė etninis susiskaldymas. Kaip pažymi ekspertas, kariai į kariuomenę buvo šaukiami tik 

iš sostinės Bamako. Kai tokie kariai buvo siunčiami į šiaurinę Malio dalį, jie buvo priimami vietinių 

gyventojų neigiamai, nes buvo iš kitos etninės genties. Situaciją aštrindavo ne tik etninis ir kultūriniai 

skirtumai, tačiau ir pačių karių motyvacija, nes kariai atvykę iš pietų buvo nemotyvuoti ar kovoti už šiaurinė 

dalį kurios jie nelaikė savo gimtąja žeme. Tuo tarpu karių iš šiaurinės šalies dalies į kariuomenę nepriimdavo, 

nes bijojo informacijos nutekinimo teroristinėms organizacijoms ar ginkluotės vagysčių. 
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Ekspertas Nr. 8 įvardina, jog didžiausią įtaką taikos kūrimui Malyje turėjo projektų įgyvendinimas, 

kurie padėjo vietiniams gyventojams savarankiškai apsirūpinti vandeniu ir  maistu  (šuliniai, vištų ūkiai, 

daržininkystės ūkiai); Humanitarinės paramos, įvairių projektų įgyvendinimo koordinavimas su 

TO/VO/NVO ir kt. karinėmis organizacijomis (BARKHANE, Malio kariuomenė). Ekspertas tai pat pažymi 

kriterijus, kurie trukdė taikos kūrimo procesui. Saugumo užtikrinimas sektoriuje buvo sudėtingas dėl l. 

didelio sektoriaus ir santykinai mažo karių skaičiaus nebuvo įmanoma kontroliuoti teritorijos. Saugumas  

buvo užtikrintas tik sektoriaus centre GAO. Veiksmų koordinavimo ir bendrų operacijų stoka tarp 

MINUSMA, BARKHANE ir Malio kariuomenės; MINUSMA nevykdė pėsčiųjų patrulių. Ekspertas taip pat 

pateikia praktinių pavyzdžių iš misijos rajono „Buvo suplanuota labdaros operacija į sektorių. Tarptautinės 

pajėgos norėdamos pagerinti santykius su sektoriaus seniūnu nuvežė įvairių maisto produktų seniūnijai. 

Tačiau savo projekto ir veiklos nederino su JT atsakingais asmenimis ir pasirodė, kad toje vietovėje kur jie 

vežė maistą problemos su maistu nėra, tuo tarpu problema su maistu buvo kitose vietose. Toks 

neprofesionalus elgesys gali diskredituoti tiek karinį personalą tiek visą misiją“. Kitas pavyzdys susijęs su 

kariškių civilių bendradarbiavimu, pasak eksperto „buvo problemos dėl koordinacijos, nes nebuvo 

apsikeitimo informacijos tarp kariškių ir civilių. Civiliai važiuoja ir liepia kariškiams atsilikti, kad nebūtų 

pažeistas neutralitetas. Susidūrus su saugumo iššūkiais prašo apsaugos. Kariškiams sudėtinga greitai 

sureaguoti atsilikus nuo civilių ir čia susiduriama su dilema kaip išlaikyti neutralitetą, bet tuo pačiu užtikrinti 

efektyvią apsaugą. 

Ekspertas Nr. 9 pažymi, jog didžiausią įtaką taikos kūrimui Malyje turėjo kariuomenės dalyvavimas 

civilių apsaugos operacijose. Šių operacijų metu jungtinės (tarptautinės ir vietinės kariuomenės) siekė 

apsaugoti civilius nuo teroristinių grupuočių puldinėjimo, automobilių vagysčių. Be to, laikinų operacinių 

bazių koncepcija padėjo civiliams misijos komponentams dalyvauti integruotose misijose su pajėgomis; taip 

būnant 1–2 dienas operacijos rajone, apsaugotam pajėgų, atlikti užduotis tose srityse, į kurias nebuvo lengva 

patekti be apsaugos. 

 

2.2.2. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijų indėlis sutaikinimo procesui 

 

 Apklausus respondentus, kaip jie įvertintų kariuomenės indėlį į sutaikinimo procesą, kuris 

susideda iš praeities įvykių analizės, ateities vizijos ir pokyčių proceso, bei taikos infrastruktūros kūrimo –

septyni iš dešimties respondentų indėlį įvertino daugiau nei trimis balais. Du respondentai įvertino indėlį 

trimis balais, vienas ekspertas įvertino dviem balais ir vienas maksimaliu balu. Reikia pastebėti, kad šiuo 
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klausimu respondentai vertindami kariuomenės įtaką sutaikinimo procesui nėra vieningi, o tai rodo, kad, 

respondentų vertinimu, kariuomenės indėlis į susitaikinimo procesą diferencijuoja (vertinimo rezultatai 

pavaizduoti 9 paveiksle (žr. 9 pav.). 

 

9 pav. Kariuomenės indėlis į sutaikinimo procesą 

 

Atlikus papildomą respondentų apklausą žodžiu, galima daryti išvadą, jog vertinimų skirtumas kilo 

iš dalies respondentų įsitikinimo, jog kariuomenė gali prisidėti vertinant tik vieną ar kelis sutaikinimo 

proceso etapus, o ne visus.  

Verta paminėti respondento Nr. 1 pastebėjimus, kad Afganistano Respublikoje konfliktas tęsiasi jau 

daugelį metų, tačiau nei vienai pusei nenorint imtis konfliktą mažinančių veiksmų, tarptautinė bendruomenė 

ėmėsi tarpininko vaidmens. Šiuo metu tarpininko vaidmuo yra paskirtas NATO, kuri tarpininkavimo procese 

siekia ieškoti kompromiso politinėje, karinėje, ekonominėje ir socialinėje srityse. Pasiekus kompromisą būtų 

galima pereiti prie kito būdo – bendradarbiavimo. Tačiau ,respondento vertinimu, šis procesas ilgas ir 

sudėtingas, dėl procese dalyvaujančių veikėjų kaitos ir skirtingų nuomonių. Tačiau ,respondento vertinimu,  

iš lėto einama teigiama linkme, o kariuomenė prisideda prie visų sutaikinimo etapų (praeities įvykių analizės, 

ateities vizijos, pokyčių proceso ir taikos infrastruktūros kūrimo). Kalbėdamas apie efektyviausius būdus 

ekspertas išskyrė žmogiškųjų ir ilgalaikių santykių svarbą. Pasak eksperto afganai pirmiausia laukia pinigų, 

kai jų nesulaukia pradeda tyrinėti, klausinėti ne tik klausimų susijusių su tarnyba bet ir asmeninių. Pasak 

respondento, geriau susipažinus ir teikiamų patarimų pradėta klausytis atidžiau.  

0

1

2

3

4

5



51 

 

Ekspertas Nr. 2 pastebi, kad viena didžiausių konflikto Malio Respublikoje problematika yra šalies 

etninis susiskaldymas ir valstybinio identiteto nebuvimas. Susiskaldę etninės grupės save identifikuoja kaip 

tam tikros genties atstovą, bet ne kaip šalies pilietį. Pašnekovas taip pat pabrėžia, kad didžiojoje šalies dalyje 

bendruomenių konfliktologiją dažnai lemia tarpgentiniai nesutarimai, kurie kyla iš bendros ir artimos 

geografinės aplinkos (bendros ganyklos, dirbami laukai). Pasak respondento, tokio konflikto numatymas 

ganėtinai sudėtingas, todėl dažnu atveju reakcija daugiausia būna jau į prasidėjusį konfliktą, todėl tiek 

vietinės, tiek tarptautinės pajėgos labiausiai prisideda prie ateities vizijos, pokyčių proceso ir taikos 

infrastruktūros kūrimo. Tokio konflikto sprendimo būdai, kuriuos vykdo kariuomenė, priklausomai nuo jo 

sudėtingumo ir dislokacijos vietos yra bepiločių orlaivių žvalgyba, stebėtojų siuntimas, pokalbių su 

skirtingomis konfliktuojančiomis pusėmis organizavimas ir derybos. 

Atsižvelgiant į respondento Nr. 3 teiginius, galima teigti, jog kariuomenė labiausiai prisideda prie 

pokyčių proceso ir taikos infrastruktūros kūrimo vykdydami sukarintų grupuočių nuginklavimo procesą 

(DDR) į kurį įeina ginklų priėmimas, patikrinimas ir biometrinis registravimas (piršto antspaudų akys 

rainelės ir kitų reikalingų asmens duomenų registravimas). 

Ekspertas Nr. 4 pabrėžia, kad kariuomenė jo misijos rajone Malio respublikoje labiausiai prisidėjo 

prie taikos infrastruktūros kūrimo vykdama (DDR). Nepaisant to ir šis procesas buvo labai sudėtingas, dėl 

vietinių gyventojų noro tiesiog pasipelnyti, o ne nusiginkluoti. Kaip pabrėžia pašnekovas, „ginkluotę dažnai 

atnešdavo arba sugedusią, kuri jau nebegalėdavo būti panaudojama kovos veiksmuose arba atnešdavo tie, 

kurie net nemokėdavo naudotis tuo ginklu, taip siekdami tik pasipelnyti, nes gaudavo pinigus už pridavimą, 

o tuo tarpu realūs kovotojai ir toliau likdavo ginkluoti“. Kaip vieną iš sėkmingų pavyzdžių, kaip pažymi 

ekspertas, būtų galima išskirti „savisaugų grupių“ registravimą. Savisaugos grupės – tai etniniu pagrindu 

veikiančios grupės, skirtos atremti priešiškos etninės grupės puolimams. Tokių grupuočių Malyje yra gausu 

ir jos veikia neoficialiai ir nelegaliai. Vienas iš kariuomenės uždavinių tokias grupuotes buvo suregistruoti 

ir apmokyti, bei jas legalizuoti, kad jos veiktų kaip Malio kariuomenės dalis. Kaip vieną iš pagrindinių 

trikdžių kitiems sutaikinimo procesams, ekspertas pažymi, kultūrinius skirtumus, dėl kurių vietinė 

visuomenė dažnai tiesiog atmeta gerąją praktiką.      

Ekspertas Nr. 5 pabrėžia, kad kariuomenė efektyviai prisidėjo prie visų sutaikinimo proceso etapų jo 

operacijos rajone Afganistane. Ekspertas išskiria ir efektyviausius būdus tai: derybos prie bendro stalo, 

kuriose lyderiauja NATO atstovai ir kariniai patarėjai, pagarbus, betarpiškas ir ilgalaikis bendravimas, su 

vietinės visuomenės atstovais, visuomenės švietimas ir paramos teikimas (politinėje, doktrininėje, 

finansinėje ir karinėjė srityse); 
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Ekspertas Nr. 7 pažymi, kad kariuomenė efektyviausiai prisidėjo pokyčių proceso ir taikos 

infrastruktūros kūrimo. Kaip efektyviausius būdus ekspertas išskiria visuomenės pirmosios pagalbos, 

higienos, improvizuotų užtaisų savisaugos reikalavimų mokymus, žemės ūkio ir paukštyno projektų 

įgyvendinimą (daržovių ir vištų fermos), taip pat susisiekimo projektų įgyvendinimas (tiltai ir perkėlos per 

upę Nigerį). Pasak eksperto šie projektai nors ir ne tiesiogiai, tačiau prisideda prie taikos kūrimo, nes sukuria 

žmonėms sąlygas užsiimti taikia veikla. 

Ekspertas Nr. 8 efektyviai vertina kariuomenės įtaką sutaikinimo procesui, tačiau išskiria jo misijos 

rajone egzistavusią problematiką. Pasak eksperto, didžiausia problema buvo teroristinės grupuotės sektoriuje 

jų ryšiai su vietinėmis etninėmis grupėmis, išlikę ryšiai su antivyriausybinėmis grupėmis, bei išpuoliai prieš 

MINUSMA, BARKHANE ir Malio kariuomenės karius. Teroristinės grupuotės buvo pagrindinis 

destabilizuojantis faktorius sektoriuje, kurios kontrolės negalėjome užtikrinti. Kita problema buvo 

nesutarimai tarp etninių grupių, kurios buvo labai skirtingos. Pasak eksperto vienos gentys buvo sėslios kitos 

klajokliai. Kasdienybėje konfliktai kildavo dėl tokių situacijų kaip klajokliai užveda savo bandas ant sėslių 

gyventojų žemių, kur jie turėdavo savo ūkius, kuriuos gyvuliai ištrypdavo. Tokios situacijos peraugdavo į 

ginkluotus susirėmimus. Tuo tikslu etninės grupės suformuodavo savisaugos grupes, kurios dažnai pereidavo 

į teroristinių organizacijų pusę.  

Ekspertas Nr. 9 pažymi, jog kariuomenės vaidmuo sutaikinimo procesuose dažniausiai susijęs su 

taktiniais veiksmais sektoriuje – apsaugos užtikrinimas civiliams, logistinių konvojų apsauga ir 

eskortavimas, MINUSMA stovyklų apsauga ir patruliavimas. Tačiau kaip pažymi ekspertas kariuomenė taip 

pat vaidina svarbų vaidmenį kariškių–civilių bendradarbiavimo projektų metu ir greito atsako projektų metu, 

siekiant patenkinti bendruosius visuomenės poreikius.  

 

2.2.3. Karinio mokymo ir stabilizavimo misijų indėlis integruojant skirtingus visuomenės 

lyderių sluoksnius 

 

Apklausus respondentus, kaip jie įvertintų kariuomenės indėlį integruojant skirtingus visuomenės 

lyderių sluoksnius, – septyni iš dešimties respondentų indėlį įvertino daugiau nei trimis balais. Penki 

respondentai įvertino kariuomenės indėlį keturiais, vienas trimis, du dviem balais ir du respondentai 

maksimaliu balu. Reikia pastebėti, kad šiuo klausimu respondentai vertindami kariuomenės įtaką 

integracijos procesui nėra vieningi, o tai rodo, kad respondentų vertinimu kariuomenės indėlis į integracijos 

procesą skiriasi vertinimo rezultatai pavaizduoti 10 paveiksle (žr. 10 pav.).  
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10 pav. Kariuomenės indėlis į sutaikinimo procesą 

 

Atlikus papildomą respondentų apklausą žodžiu, galima daryti išvadą, kad vertinimų skirtumas kilo 

iš dalies respondentų įsitikinimo, jog taikos kūrimo procesui turėtų vadovauti civilinis, o ne karinis 

personalas, tačiau visi respondentai sutinka, kad kariuomenė (tiek tarptautinės pajėgos, tiek vietinė 

kariuomenė) yra svarbus elementas, gebantis tarpusavyje integruoti visus visuomenės lyderių sluoksnius. 

Verta paminėti respondento Nr. 1 pastebėjimus, kad Lietuvos kariuomenė skirdama karius į karinio 

mokymo misijas Afganistane nebuvo ir nėra atskira konflikto sprendimo proceso dalyvė. Ji dalyvauja kaip 

NATO narė ir vykdo bendrai sutartus veiksmus, siekiant NATO iškeltų tikslų. Tačiau šiame procese LK 

atstovai sąveikaudami su visais visuomenės lyderių lygmenimis. Provincijos atkūrimo grupės iki 2014 metų 

sąveikavo su II ir III visuomenės lyderių lygmenimis, o kariniai patarėjai nuo 2014 metų sąveikavo su II ir I 

lygmenimis. Tam, kad šios vykdomos užduotys derėtų tarpusavyje, reikalingas sėkmingas vadovavimas. Tai 

buvo užtikrinama per NATO misijos Afganistane vadovavimo struktūrą. Vieni misijos dalyviai renka 

informaciją, kiti ją analizuoja ir paverčia nurodymais, mokomąja medžiaga, o treti tai perteikia afganams 

skirtinguose visuomenės lygmenyse. Ekspertas pateikia praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos ,kuriuose 

kariuomenė atliko visuomenės lyderių integravimo funkcijas. Pasak respondento, vadovaujantis gerąją 

tarptautinių pajėgų praktika logistikoje buvo bandoma įtikinti atsakingus Afganistano Gynybos ministerijos 

pareigūnus dalį funkcijų, susijusių su kuro planavimu ir paskirstymu kariuomenės vienetams, perleisti 

kariuomenės sausumos ir oro pajėgoms. Tačiau respondento vertinimu, į šį pasiūlymą buvo sureaguota 
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negatyvai, nes buvo siekiama išlaikyti kuo daugiau politinės galios savo rankose. Kaip toliau pažymi 

ekspertas, Afganistane, priešingai nei daugumoje Europos valstybių, kur disponuojama sprendimo priėmimo 

teise, o ne turtu „kas planuoja ir disponuoja resursais tas turi didelę galią“. Per vertėjus buvo sulaukta net 

grasinimų – „jeigu šis pasiūlymas bus toliau svarstomas, bus panaudota jėga“. Todėl šis pasiūlymas buvo 

perduotas svarstymui papildomai ir žemesniems kariuomenės štabams (II ir III lygis), aiškinant kuo tai 

pagerins visos sistemos efektyvumą. Pristačius siūlymus II ir III lygiams, bei sulaukus pritarimo siūlymas 

susilaukė sėkmės ir I lygyje.  

Ekspertas Nr. 2 pažymi, kad konflikto transformacijos procese Malio Respublikoje svarbų vaidmenį 

atlieka įvairaus lygmens karininkai. Kaip akcentuoja pašnekovas, gentinėje sistemoje itin svarbu karinis 

laipsnis. Kompetencija čia atlieka ne pirminį vaidmenį, todėl jaunesniojo karininko pozicija, kurioje tarnavo 

pašnekovas tinka informacijos iš vietinių gyventojų surinkimui, vertinimui ir analizei, bendradarbiavimui su 

nevyriausybinėmis institucijomis ar vietinių savivaldos institucijų II lygmens pareigūnais. Tuo tarpu 

pokalbiams su genčių vadais ar vyriausybinių institucijų vadovais reikalingi aukštą karinį laipsnį turintys 

karininkai. 

Ekspertas nr. 3 vertina, jog jo misijos rajone Malyje, vietinė kariuomenė veikė visuose visuomenės 

lyderių sluoksniuose. Pasak eksperto gubernatorius yra vietinės kariuomenės kariškis, kuris dalyvauja 

politikos formavime ir priklauso I lygmeniui. Tuo tarpu vietinės kariuomenės kariai ir karininkai savo 

kasdienę veiklą vykdo II ir lygmenyse. Vertindamas tarptautines pajėgas pašnekovas pažymi, kad jos taip 

pat veikia visus tris visuomenės lyderių lygmenis, tačiau daugiausiai karinių stebėtojų veiklos vykdoma II ir 

III lygmenyse. Kalbėdamas apie autoriteto problemas ekspertas pažymi, kad sunkiausiai buvo bendrauti su 

II lygio veikėjais. Kaip pažymi ekspertas dažnai tai būdavo įtakingi verslininkai, kurie karinių patarėjų 

paprasčiausiai nepriimdavo ar atsisakydavo teikti informaciją. Eksperto vertinimu autoriteto problemos 

iškyla dėl ribotų vietinės kariuomenės (prastas karinis pasirengimas) ir tarptautinių pajėgų (mandatas leidžia 

panaudoti jėgą tik savigynai) galimybių atsakyti į grėsmes.  

Ekspertas nr. 4 pažymi, kad stabilizavimo operacijos Malio Respublikoje karinis kontingentas 

įvairiais būdais veikė visus tris visuomenės lyderių lygmenis. Tačiau respondento nuomone, daugiausia 

dėmesio reikėtų skirti I lygmeniui, kadangi šis segmentas Malio Respublikoje yra labai paveiktas korupcijos. 

Atitinkamai šioje srityje didesnį dėmesį turėtų rodyti ir tarptautinės organizacijos. Pašnekovas pažymi, kad 

didžiausias ir sėkmingiausias kariuomenės indėlis yra daromas III lygmeniui, kadangi kariai veikia 

konkrečioje vietovėje ir dažnu atveju turi interaktyvų kontaktą su minėto sluoksnio atstovais. Pasitelkiant 

greito poveikio projektus, teikiant humanitarinę pagalbą, vedant mokymus kariai gali įtakoti šį lygmenį. 
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Ekspertas pažymi kad III lygmuo turi ypatingą reikšmę, nes dažnai sąveikauja su radikaliais teroristais ir 

esant draugiškiems santykiams gali pasitarnauti kaip žvalgybinės informacijos šaltinis. Kalbėdamas apie 

autoriteto problemas, pašnekovas išskiria, jog vietinei visuomenei, ypač III lygmeniui sunku pastebėti 

esminius pokyčius, dėl ilgų projektų, o apčiuopiamų ir greitų rezultatų nėra, todėl daugiausiai autoriteto 

problemų šiame lygmenyje. II ir III lygmuo glaudžiau bendradarbiauja su tarptautinėmis pajėgomis ir 

Jungtinių Tautų organizacija, todėl jiems lengviau stebėti pokyčio procesus dėl prieigos prie informacijos, 

todėl ir autoriteto problemų yra mažiau. Ekspertas tai pat pažymi, jog visuomenės požiūris į vietinę 

kariuomenę neigiamas, dėl jos kompetencijos stokos, todėl būtina kelti vietinės kariuomenės karinio 

pasirengimo lygį, ją mokant ir treniruojant. 

Ekspertas nr. 5 vertina, jog jo misijos rajone Afganistane, tiek tarptautinės pajėgos, tiek vietinė 

kariuomenė veikė visuose visuomenės lyderių sluoksniuose. Ekspertas pažymi, kad sėkmingai integracijai 

reikalingas pasitikėjimas vieni kitais, o partnerystė yra pagrindas taikos kūrimui. Pasak respondento, dėl 

savo pažeidžiamumo ir nestabilumo konflikto paveiktai valstybei tik tarptautinių organizacijų karinės 

struktūros yra regiono saugumo garantas, kol vietinės pajėgos nėra pasiruošusios vykdyti saugumo 

užtikrinimo užduočių. 

Ekspertas nr. 6 vertina, jog jo misijos rajone Afganistane, tiek tarptautinės pajėgos, tiek vietinė 

kariuomenė, veikė visuose visuomenės lyderių sluoksniuose. Ekspertas pažymi, kad galimybės veikti vieną 

ar kitą visuomenės lyderių sluoksnį priklauso nuo vykdomų pareigų. Misijos vadas ir generolai veikia 

politiniame lygmenyje, tuo tarpu vyresnieji ir jaunesnieji karininkai ir kariai atitinkamai I ir II lygmenyse. 

Tačiau daugiausia sėkmės pavyzdžių ,pasak eksperto III lygmenyje. Sėkmė priklauso nuo bendrai vykdomos 

veiklos, lyderystę atiduodant vietiniams – t. y. vadovauja vietiniai kariai, o tarptautinės pajėgoms jiems 

pataria ir padeda. Taip pat sėkmė priklauso ir nuo sugebėjimo užtikrinti tęstinumą. Kaip pažymi ekspertas 

civiliai darbuotojai, kurie misijoje tarnaudavo 3 – 5 metus, sugebėdavo surinkti žymiai daugiau ir 

reikšmingesnės informacijos negu kariniai patarėjai, kurie misijos rajone praleisdavo tik metus. Mažiausiai 

sėkmės pavyzdžių, kaip pažymi pašnekovas, yra I lygmenyje. To priežastis – didelė korupcija. Ekspertas 

pateikia pavyzdį iš kasdienės tarnybos iš bendravimo su vietinės kariuomenės pulkininku. Paklausus 

pulkininko kodėl negauna generolo laipsnio nors atitinka šiam laipsniui keliamus kriterijus, pulkininkas 

atsakė, kad neturi sutaupęs tiek lėšų tokiam laipsniui nusipirkti.  

Ekspertas nr. 7 pažymi, jog jo misijos rajone Malyje, tiek tarptautinės pajėgos, tiek vietinė 

kariuomenė, veikė visuose visuomenės lyderių sluoksniuose, tačiau pabrėžia kad daugiausiai veiklos 

buvo vykdoma II ir III lygmenyse. 
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Ekspertas nr. 8 pažymi, kad Malyje Gao sektoriuje kariuomenės vykdoma veiklą galima 

priskirti visiems trims lygmenims. Sektoriaus vadas reguliariai turėjo koordinacinių susitikimų su 

Gao gubernatoriumi, tačiau jis taip pat dalyvavo derybose su ginkluotų grupuočių lyderiais. 

Žemesnio lygmens vadai vykdydami užduotis dalyvaudavo susitikimuose su etninių grupių lyderiais, 

seniūnais. Kariuomenės veikla su TO/VO/NVO buvo vykdoma pagrinde per G9 skyrių ir 

MINUSMA civilį elementą. Ekspertas pažymi, kad sektoriaus Vadas buvo ne iš šiaurinės šalies 

dalies, todėl vadas neturėjo gilaus supratimo apie regioną, todėl kildavo autoriteto problemų. 

Ekspertas nr. 9 pažymi , kad tarptautinės pajėgos ir vietinė kariuomenė veikė visuose 

visuomenės lyderių sluoksniuose, tačiau išskirtinai saugumo klausimais. Ekspertas pažymi, kad 

aktyvesnė ir platesnė kariuomenės sąveika su visuomenės lyderių lygmenimis būtų efektyvus 

procesas, tačiau pažymi, kad kariuomenės įsitraukimą į šį procesą numato ir reglamentuoja Saugumo 

Tarybos priimtas misijos mandatas.   

 

2.2.4. Uniformuoto personalo tarpusavio santykių efektyvumas 

 

Apklausus respondentus, ar jie sutinka su teiginiu, jog specifiniai uniformuoto personalo santykiai, 

kada vietinės kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia 

neeilinę galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui, – visi respondentai šį teiginį 

atsakė teigiamai. Todėl galima konstatuoti, jog uniformuoto personalo specifiniai santykiai sudaro sąlygas 

draugiškos ir taika paremtos aplinkos kūrimui. 

 

2.2.5. Karių kaip taikos kūrėjų įvaizdžio vertinimas konflikto paveiktoje visuomenėje 

 

Apklausus respondentus, ar jie sutinka su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti 

karius kaip taikos kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju naudoja smurtą (nuo visiško taip iki 

visiško ne), – trys respondentai pasirinko visiškai taip, du respondentai pasirinko visiškai ne, du respondentai 

pasirinko labiau taip nei ne ir trys respondentai pasirinko nei taip, nei ne. Reikia pastebėti, kad šiuo klausimu 

respondentai vertindami karius kaip taikos kūrėjus nėra vieningi, o tai rodo, kad respondentų vertinimas  

skiriasi (vertinimo rezultatai pavaizduoti 11 paveiksle (žr. 11 pav.)).  
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11 pav. Karių kaip taikos kūrėjų įvaizdžio vertinimas konflikto paveiktoje visuomenėje 

 

Atlikus papildomą respondentų apklausą žodžiu, galima daryti išvadą, kad vertinimų skirtumas kilo 

iš dalies respondentų įsitikinimo, jog karių kaip taikos kūrėjų įvaizdis taikos kūrimo procesuose kinta ir 

priklauso nuo karių sėkmingo užduočių vykdymo, ilgalaikių ir pagarba paremtų santykių kūrimo ir paramos 

visuomenei teikimo.  

Ekspertas Nr. 2 pabrėžia, kad sutinka su teiginiu ir pabrėžia, kad konfliktinėje aplinkoje itin 

veiksmingos nekinetinės operacijos, kurios paremia kinetinį vado sumanymą. Patruliavimas kaime ir 

informacijos rinkimas beveik visais atvejais būna daug sėkmingesnis, jei lygiagrečiai būna vykdoma 

nekinetinė operacija (medicininė apžiūra, medicininės pagalbos suteikimas, nedidelė parama kaimui maisto 

produktais, ar žaislais vaikams). Tai padeda sukurti geresnį taikdario įvaizdį visuomenėje, kurioje jis 

pradedamas vertinti ne tik kaip karys, bet kaip ir žmogus norintis padėti.  

Ekspertas Nr. 9 pažymi, kad nesutinka su teiginiu ir pabrėžia, kad daugumoje atvejų taikdariai yra 

teigiamai priimami vietinės visuomenės, nes užtikrina žmonių saugumą rajone. Saugumo užtikrinimas ir 

patruliavimas rajone, pasak eksperto sumažina kriminalinių nusikaltimų skaičių. Greito veikimo projektų 

vykdymas taip pat kuria teigiamą misijos ir taikdarių vaidmenį visuomenėje. 
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2.2.6. Kario – diplomato įvaizdžio ir gebėjimų vertinimas konflikto paveiktoje visuomenėje 

 

Apklausus respondentus, ar jie sutinka su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir 

karys diplomatas (t. y. turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto 

kontekstą), – visi respondentai išskirtinai vieningai sutiko su šiuo teiginiu. Todėl galima konstatuoti, jog 

kariuomenės personalui, kuris dalyvauja šiuolaikinėse tarptautinėse operacijose, ypač karinio mokymo ir 

stabilizavimo operacijose, reikalingas specialus parengimas, kuris lavintų kario diplomatinius, derybinius ir 

tarpininkavimo įgūdžius. 

 

2.2.7. Priešmisijinio rengimo efektyvumo vertinimas 

 

Paprašius respondentų įvertinti savo priešmisijinio rengimo efektyvumą (nuo visiškai efektyvus iki 

visiškai neefektyvus) ir įvardinti, iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo, ar šis rengimas 

visapusiškai paruošė misijai, bei paprašius įvardinti galimas tobulintinas sritis, – vienas ekspertas įvertino 

savo priešmisijinį rengimą penkiais balais, du keturiais balais, du trimis ir du dviem balais. Reikia pastebėti, 

kad šiuo klausimu respondentai vertindami savo priešmisijinį rengimą nėra vieningi, o tai rodo kad 

respondentų vertinimu priešmisijinis rengimas turėtų būti tobulinamas (vertinimo rezultatai pavaizduoti 12 

paveiksle (žr. 12 pav.)).  

 

12 pav. Priešmisijinio rengimo vertinimas 

0

1

2

3

4

5



59 

 

 

Atlikus papildomą respondentų apklausą žodžiu, galima daryti išvadą, kad vertinimų skirtumas kilo 

iš dalies respondentų įsitikinimo, jog karių priešmisijinis rengimas nėra orientuotas į naujų užduočių spektrą 

misijos rajonuose. Karinių stebėtojų ir patarėjų priešmisijinio rengimo programose turėtų būti įtrauktas 

diplomatinių, derybinių įgūdžių lavinimas ir kuo detaliau supažindinama su kultūrine, etnine specifika 

misijos rajonuose.   

Ekspertas Nr. 1 pažymi, kad priešmisijinis rengimas susidėjo iš nuotolinių ir praktinių kursų 

Lietuvoje ir užsienyje ir apėmė kolektyvinį ir individualų pasirengimą. Pašnekovas pažymi, kad 

priešmisijinis rengimas nesuformavo naujų įgūdžių, o tik atnaujino esamus. Taip pat pažymi, jog šis 

rengimas nebuvo visapusiškas ir daugelio dalykų teko mokintis nuvykus į misiją Afganistano Respublikoje. 

Kaip galimas tobulintinas sritis, ekspertas nurodė tinkamos ir efektyvios sąveikos su vietine visuomene 

mokymą.  

Ekspertas nr. 2 pažymi, kad priešmisijinis rengimas vykstant į Malio respubliką, susidėjo iš kursų 

Lietuvoje ir užsienyje. Pašnekovas pabrėžia, jog rengimas Lietuvoje orientuotas į karinių, taktinių įgūdžių 

rengimą, tačiau iš kultūrinės pusės labai silpnas. Antra rengimo dalis buvo vykdoma Suomijos priešmisijinio 

rengimo centre, sukaupusiame ypač didelę ekspertinę patirtį įvairiose misijose. Tai papildė Lietuvoje įgytą 

karinių įgūdžių atnaujinimą, suteikė visą reikalingą informaciją apie JT misijų specifiką. 

Ekspertas nr. 3 pažymi, kad priešmisijiniame rengime 80 proc. mokymo programos sudarė 

individualių kario įgūdžių atnaujinimas bei tobulinimas. Pasak respondento, daugiau dėmesio turėtų būti 

skiriama konkrečių misijos regionų pristatymui, išmoktų pamokų analizei bei įgytos patirties pasidalinimui. 
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IŠVADOS 

 

1. J. P. Lederacho konfliktų transformacijos teorija ir visuomenės lyderių piramidės modelis 

suteikia galimybę pažvelgti į konfliktą kompleksiškai, nes siekia apimti visus konfliktų paveiktos 

visuomenės lyderių lygmenis. Šios teorijos taikymo praktiniai tyrimai rodo, kad I lygmenyje pasiekti 

susitarimai dažnai būna trumpalaikiai ir ilgalaikės taikos neatneša. Tai lemia II ir III lygmenų integracijos į 

taikos procesą stoka. Tam, kad priimti sprendimai būtų efektyvūs reikalinga visų trijų visuomenės lyderių 

lygmenų integracija. Lederachas siūlo šią integraciją vykdyti per II lygmenį, tačiau neįvertina ypatingo 

tarptautinių pajėgų ir vietinės kariuomenės vaidmens konflikto transformacijos procesuose, kuris 

atsiskleidžia neapibrėžto saugumo sąlygose, kai tuo tarpu II lygmens prieiga, ypač prie III lygmens, gali būti 

ribota dėl nesaugios aplinkos. Kaip parodė darbe atlikta analizė tarptautinės pajėgos sąveikaudamos su 

priimančiosios šalies kariuomene ir jas mokydamos, kuria draugiškus ir ilgalaikius santykius, kuriuos lemia 

bendros uniformuoto personalo vertybės. Šios vertybės ilgainiui yra perduodamos vertikaliai visuomenės 

lyderių piramidėje. Vietinė kariuomenė, kurios karininkai ir kariai yra visuomenės lyderių piramidės dalis 

aktyviai dalyvauja visuose trijuose lygmenyse ir atlieka visų visuomenės lyderių lygmenų integravimo 

funkciją. Taip pat karinio mokymo ir stabilizavimo misijos remiasi taikiais principais, bet leidžia kariams 

naudoti karinę jėgą savigynai. Apribotas karinės jėgos panaudojimas kelia iššūkių tarptautinėms pajėgoms 

tinkamai reaguoti į saugumo iššūkius, tačiau tuo pačiu metu padeda sušvelninti kariuomenės, kaip jėgos 

struktūros vaidmenį tarp vietinių gyventojų ir sumažina aukų skaičių, išlaikant proporcingo atsako galimybę. 

Todėl visuomenės piramidę darbo autorius papildo kariuomenės pjūviu. 

2. Šiuolaikiniai susiskaldžiusių visuomenių konfliktai rodo, kad tokių visuomenių žmonių 

identitetas nėra susietas su pilietybe. Remiantis darbo metu atlikta analize nustatyta, kad konfliktų paveiktas 

susiskaldžiusias visuomenes sudaro daug skirtingų grupių, kurios savo tapatumą sieja ne su valstybe ar 

pilietybe, o su priklausymu tam tikrai bendruomenei, kurį lemia etninė prigimtis, gyvenimo kokybės 

skirtumai, socialinė hierarchija, geografinė vieta, kalba, kultūra ar religija. Šių atskirų grupių lyderiai, 

turėdami lengvą priėjimą prie ginklų visuomenės susiskaldymą išnaudoja savo įtakos plėtrai bei asmeninių 

tikslų įgyvendinimui. Tai ypač efektyvu, kai silpna centrinė valdžia neužtikrina saugumo susiskaldžiusiai 

visuomenei. Kentėdama nuo smurto, visuomenė ieško saugumo garantijų vietiniame lygmenyje. Taip 

atsiranda daug smulkių savisaugos grupių, kurios pradeda kovoti tarpusavyje dėl konflikto sąlygotų 

priežasčių ar dėl geografinio artumo nesugebant pasidalinti teritorija, maistu, vandeniu. Konflikto paveiktos 

šalys neretai susiduria ir su kitais vidiniais saugumo iššūkiais – tai silpna kariuomenės atskaitomybė teisėtai 
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civilinei valdžiai, aukštas korupcijos lygis, prastas vietinės kariuomenės pasirengimas reaguoti į iškilusias 

grėsmes, teroristinių ir sukarintų grupuočių ardomoji veikla. Visos šios susiskaldžiusių ir konflikto paveiktų 

visuomenių charakteristikos taikos užtikrinimą paverčia sudėtingu uždaviniu konflikto paveiktų šalių 

vyriausybėms. Problemos sprendimui reikalingos tarptautinės taikos palaikymo pajėgos iš tarptautinių ar 

regioninių organizacijų, kurios galėtų transformuoti politinius, socialinius ir ekonominius procesus taikai 

pasiekti. Tačiau be saugios aplinkos ir saugumo sistemos reformos toks perėjimas yra neįmanomas. Todėl 

kariuomenės ypatingas vaidmuo atsiskleidžia neapibrėžto saugumo sąlygose. Tik kariuomenė esant 

nesaugiai aplinkai gali veikti efektyviai, dėl savo specialaus pasirengimo reaguoti į iškilusias saugumo 

grėsmes. Savo rankose turėdama specifinius įrankius vietinė kariuomenė padedant tarptautinėms pajėgoms 

tampa unikaliu įrankiu taikos proceso įgalinimui.  

3. Adaptavus J. P. Lederacho konfliktų paveiktos visuomenės lyderių piramidę ir papildžius ją 

kariuomenės pjūviu, buvo siekiama nustatyti šio modelio tinkamumą taikos proceso analizei, vertinant 

karinio mokymo ir stabilizavimo misijas per Lietuvos karininkų dalyvavimo tokiose misijose prizmę. 

Karinio mokymo ir stabilizavimo misijoms, kuriose dalyvauja Lietuvos karininkai, pavesta išspręsti tris 

esminius klausimus. Pirma, saugumo sektoriaus reforma patariant ir mokant vietines kariuomenes; antra, 

užtikrinti ir kurti, saugią aplinką ir infrastruktūrą taikos procesui; trečia integruoti visuomenės lyderius 

siekiant ilgalaikės taikos. Pirmuoju atveju, Lietuvos karininkai vykdydami savo užduotis operacijos 

rajonuose Afganistane ir Malyje, perteikdami savo patirtį vietinėms karinėms pajėgoms pagal numatytus 

NATO ar JT standartus suteikia teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip efektyviai spręsti kylančius konfliktus 

ir kaip sėkmingai reformuoti saugumo sistemą. Konfliktų transformacijos teorija, pabrėžia, kad siekiant 

ilgalaikės taikos, reikalingas pokyčių procesas, siekiant tvarios ir ilgalaikės taikos. Antru atveju, Lietuvos 

karininkai dalyvaudami kartu su tarptautinėmis pajėgomis saugumo operacijose, užtikrina saugią aplinką 

civilių dalyvavimui plataus spektro taikos kūrimo veikloje. Dalyvaudami greito poveikio projektuose, 

Lietuvos karininkai kartu su tarptautinėmis pajėgomis kuria infrastruktūrą kuri reikalinga ilgalaikės taikos 

procesui. Tą pabrėžia ir konfliktų transformacijos teorija –, jog reikalingas infrastruktūros kūrimas, kuris 

padėtų susiskaldžiusioms ir konflikto paveiktoms visuomenės siekti taikos. Trečiu atveju Lietuvos 

karininkai, veikdami skirtinguose visuomenės lyderių sluoksniuose ir bendraudami tiek su politinio lygmens 

atstovais, tiek visuomeninių organizacijų bei vietinių genčių lyderiais, formuodami jų nuomonę integruoja į 

taikos procesą visus visuomenės lyderių lygmenis. Konfliktų transformacijos teorija ir visuomenės lyderių 

modelis pabrėžia, jog ilgalaikiai taikai pasiekti, reikalingas visų visuomenės lyderių lygmenų integravimas į 
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taikos procesą, kuris, kaip parodė atliktas tyrimas, atliekamas per vietinės kariuomenės pjūvį sąveikaujant 

su tarptautinėmis pajėgomis.  

Atlikta mokslinių šaltinių analizė ir ekspertinis interviu su Jungtinių Tautų civiliais ekspertais, 

kariniais patarėjais ir kariniais stebėtojais iš Lietuvos kariuomenės bei jų vykdytų užduočių įvertinimas leido 

nustatyti, kad karinio mokymo ir stabilizavimo misijos yra taikos kūrimo įrankis. J. P. Lederacho konfliktų 

transformacijos teorija ir visuomenės lyderių piramidė buvo papildyta kariuomenės pjūviu, nes vietinė 

kariuomenė, skirtingai nei likusi konfliktų paveiktos visuomenės dalis, lengviau priima siūlomus valstybės 

transformacijos būdus, kuriuos jai pateikia tarptautinės pajėgos. Sėkmingesnę vertybių sklaidą lemia 

išskirtiniai uniformuoto personalo santykiai, kurie sąlygoti panašios karinės patirties ir iššūkių. 

Pasinaudodama tarptautinių pajėgų perduotomis vertybėmis, būdais ir procedūromis vietinė kariuomenė, 

gebėdama veikti nesaugioje aplinkoje ir turėdama prieigą prie visų visuomenės lyderių lygmenų, efektyviai 

prisideda prie saugumo reformos be kurios neįmanomas ilgalaikis taikos kūrimas. Pagrindinės kliūtys šiame 

procese yra tai, kad konfliktų paveiktos visuomenės lyderiai dažnai nėra suinteresuoti proceso sėkme ir siekia 

savo asmeninės naudos. Antra, saugumo reforma kitoje šalyje ir bendradarbiavimas su skirtingos kultūros 

žmonėmis nėra tarptautinių pajėgų standartinė užduotis, todėl reikalingas specialus karininkų rengimas, kuris 

remiantis atlikto tyrimo rezultatais tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek kitų tarptautinių pajėgų kariuomenėse 

vykdomas iš dalies. Reikalinga papildomai vystyti vykstančių į misiją karininkų derybinius, tarpininkavimo 

ir efektyvaus dialogo vedimo įgūdžius priešmisijinio rengimo metu. Trečia, siekiant sėkmingos ir 

visapusiškos visuomenės lyderių integracijos reikalingas glaudus civilinis – karinis bendradarbiavimas, bei 

teisinis pagrindas (mandatas) išplečiantis tarptautinių pajėgų vykdomų užduočių spektrą.  
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3. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 Anketos klausimai 

 

Gerbiamas eksperte, 

Prašau atsakykite į pateiktus klausimus. Anonimiškumas garantuojamas, todėl tikiuosi, kad į klausimus 

atsakysite kiek įmanoma detaliau. 

Vardas, pavardė______________________________________________________________ 

Laipsnis____________________________________________________________________ 

Misijos rajonas ______________________________________________________________ 

Misijos metu vykdytos pareigos ir trumpas jų aprašymas______________________________ 

Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo/stabilizavimo misijomis? 

___________________________________________________________________________ 

Kiek laiko tarnavote misijoje?___________________________________________________ 

Pirmi keturi klausimai siesis su karinio mokymo/stabilizavimo misijų vaidmeniu taikos įtvirtinimui 

konflikto paveiktose šalyse.  

Įvertinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų vaidmenį taikos kūrimo procesui 2016 – 2020 m. nuo 1 

iki 5, 1 efektyvumas mažas, 5 puikus 

1. Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: 

a)  praeities įvykių analizės;  

b) ateities vizijos; 

c) pokyčių proceso; 

d) taikos infrastruktūros kūrimo.  

Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo remiantis 

šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 
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1 2 3 4 5 

 

3. Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 

1 – asis lygmuo – politinis/vyriausybinis;  

2 – asis visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 

3– iasis genties, etninės grupės vadai ir seniūnai.  

Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės kariuomenės) indėlį integruojant į 

taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų nuomone galima būtų priskirti 

kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje kariuomenė suteikia? Kuriame 

lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje daugiausiai autoriteto problemų?  

 

1 2 3 4 5 

 

4. Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais.  

 

1 2 3 4 5 

 

6. Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

1 2 3 4 5 

 

7. Įvertinkite savo prieš–misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš–misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

1 2 3 4 5 
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Priedas Nr. 2. Ekspertų sąrašas 

 

1. Ekspertas nr. 1 Logistikos patarėjas Afganistano gynybos ministerijos Įsigijimų, technologijų ir 

Logistikos departamentui (2016 – 2017 m.); 

2. Ekspertas nr. 2 Karių – civilių bendradarbiavimo karininkas Malio Respublikoje (2019 – 2020 m.);  

3. Ekspertas nr. 3 JTO Karinis Stebėtojas Malio Respublikoje (misijos ekspertų grupė) (2018 – 2019 m.);  

4. Ekspertas nr. 4 JTO Karinis Stebėtojas Malio Respublikoje (misijos ekspertų grupė) (2019 – 2020 m.); 

5. Ekspertas nr. 5 Logistikos patarėjas Afganistano gynybos ministerijos Įsigijimų, technologijų ir 

Logistikos departamentui (2017 – 2018 m.); 

6. Ekspertas nr. 6 Patarėjas Afganistano policijos departamentui (2016 – 2017 m.); 

7. Ekspertas nr. 7 JTO Karinis Stebėtojas Malio Respublikoje (misijos ekspertų grupė) (2017 – 2018 m.); 

8. Ekspertas nr. 8 JTO Karinis Stebėtojas Malio Respublikoje (misijos ekspertų grupė) (2016 – 2017 m.); 

9. Ekspertas nr. 9 JTO civilinės MINUSMA misijos dalies Saugumo sektoriaus reformos, nusiginklavimo, 

demobilizacijos ir reintegracijos grupės vadas (2014 – 2020 m.); 

10. Ekspertas nr. 10 JTO civilinės MINUSMA misijos dalies MINUSMA štabo saugumo specialistas 

(2015 – 2020 m.). 
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Priedas Nr. 3. Ekspertinių interviu išrašai 

 

Ekspertas Nr. 1, Afganistanas. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: Logistikos patarėjas Afganistano gynybos ministerijos Įsigijimų, technologijų ir Logistikos (AT&L) 

departamentui. Vienas iš 4 ministerijos lygmens logistikos patarėjų. Departamentas su kuriuo teko dirbti 

buvo atsakingas už logistikos reglamentavimą. Reglamentavimas turėjo atitikti ne tik NATO reikalavimus 

bet ir JAV kaip pagrindinės lėšų ir įrangos tiekėjos. 4 ministerijos patarėjai glaudžiai dirbome tarpusavyje 

ir su kitais Gynybos štabo bei regioninių vadaviečių logistikos patarėjais. Perteikdami savo kuruojamiems 

vieningą informaciją. 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

E: Karinio mokymo misijos (A non-executive military missions) išskirtinai vykdomos per patariamąjį 

vaidmenį. Vienas patarėjas negali pasiekti tinkamo bendro rezultato. Rezultatas pasiekiamas per patarėjų 

kaip visumos indėlį. Kaip pvz.: Finansų patarėjas negali išaiškinti finansinių klausimų (biudžeto sudarymo, 

apskaitos, pajamavimo, ...) be planavimo patarėjo indėlio aiškinant ilgalaikį ir trumpalaikį planavimu, be 

logistikos patarėjo indėlio išaiškinant turto vadybą (poreikio identifikavimą, įsigijimą, pajamavimą, 

apskaitą, atsisakymą ir nurašymą) ir t.t. Tik suderintas karių bei civilių mokymas skirtinguose lygmenyse 

gali užtikrinti tinkamo rezultato pasiekimą. 1 metai (2016-01-07 / 2017-01-23). 

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

E: Karinio mokymo misijos (A non-executive military missions), skirtingai nuo karinių operacijų (An 

executive military operation), yra skirtos remti priimančiąją šalį išskirtinai per patariamąjį vaidmenį. 

Patarėjų komandos dirba skirtinguose lygmenyse, skirtingose srityse. Efektyviam rezultatui pasiekti visų jų 

pastangos turi būti koordinuotos. Tam šalyse sukuriami kariniai ir civiliai štabai. Jų pagalba karinės ir 

civilės (vyriausybinės, nevyriausybinės) misijų veiksmai bei siektini rezultatai suderinami tarpusavyje ir su 
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priimančios šalies valdžia. Įvardinamos skirtingos sritys ir jose esančios problemos, parengiami sprendimo 

planai kurių įgyvendinimas pradedamas ir vedamas visu metu skirtingų patarėjų pagalba. 

Efektyviausių būdai: parama, labdara, patarėjų veikla su kariuomene ir policija, infrastruktūros vystymas, 

(lietaus nuvedimas, pralaidos, mokykla, pakilimo takas, mokykla). Šie būdai parodė, kad kariuomene ne tik 

kariauja bet ir prisideda prie kitų sričių. 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

E: Afganistane konfliktas tęsiasi jau daugelį metų. Nei vienai pusei nenorint imtis konfliktą mažinančių 

veiksmų tarptautinė bendruomenė ėmėsi tarpininko vaidmens. Šiuo metu tarpininko vaidmuo yra paskirtas 

NATO. NATO būdama stipresnė ekonomine ir karine prasme teoriškai galėtų primesti savo valią 

konfliktuojančioms pusėms. Tačiau įvertinus Jungtinės karalystės, Sovietų sąjungos, JAV praktiką šiame 

konflikte NATO pasirinko kitokį konflikto sprendimo būdą – kompromiso paiešką. Pasiekus kompromisą 

būtų galima pereiti prie sekančio būdo – bendradarbiavimo. Kompromiso pasiekimas skirtingose srityse 

(PMESI) yra labai sunkus nes konfliktuojančioms pusėms reikia surasti ir sutarti kas ir kiek turi nusileisti. 

Šis procesas vyksta sunkiai bet teigiama linkme. Asmeniškai nemanau, kad nors vienoje srityje yra pereita 

prie bendradarbiavimo. Pasiekti kompromisai dažnai žlunga. Procesas ilgas, kinta jame dalyvaujantys 

žmonės, o pastarieji dažnai turi skirtingas nuomones. Kai kada tenka grįžti į pačią pradžią.  

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 
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E: Lietuvos kariuomenė nebuvo ir nėra atskira konflikto sprendimo proceso dalyvė. Ji dalyvauja kaip 

NATO narė ir vykdo bendrai sutartus veiksmus siekiant NATO iškeltų tikslų. Tačiau šiame procese LK 

atstovai dalyvauja visuose minimuose lygmenyse. Provincijos atkūrimo grupė dirbo 2 ir 3 lygmenyse, 

patarėjai dirbo 2 ir 1 lygmenyse. Kad šie darbai derėtų tarpusavyje reikia vieningo vadovavimo. Tai buvo 

ir yra užtikrinama per NATO misijos Afganistane vadovavimo struktūrą. Ne per nacionalines, o per 

NATO. Vieni misijos dalyviai renka informaciją, kiti ją analizuoja ir paverčia nurodymais, mokomąja 

medžiaga, o treti tai perteikia afganistaniečiams skirtinguose lygmenyse. Taip ir sukasi ratas. Identifikuoji 

kas blogai ir ko trūksta, analizuoji, patari kaip tai išspręsti bei padedi organizuoti sprendimą. Svarbiausia – 

nespręsti problemos pačiam, o išmokyti kaip ją spręsti (identifikuoti, išanalizuoti, išspręsti). Mano 

manymu efektyviausiai tai pasiekiama įrodant kas yra blogai ir išmokant kaip gali būti geriau. 

 

I: Gal galite pateikti praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos?  

E: Galiu. Pirma, 1 ir 2 lygmenyje patarėjas niekad nedirba. Dirba visi komandoje. Neša viena žinute. 

Duoda įrangą, duoda procedūras todėl neša viską į apačia ir savotiškai priverčia sistemą keistis. Buvo 

vienas atvejis kai delegavom dalį procedūrų į žemesnį lygmenį susijusį su kuro paskirstymu. Buvo priimta 

negatyviai per vertėjus pradėjo grasinti. Afganistane kas planuoja tas turi didelę galią, kas disponuoja turtu 

tas galingas. Pas mus atvirkščiai vadovai disponuoja sprendimo priėmimo teise, o ne turtu. Per vertėjus 

buvo atnešta žinutė, kad siūlymai nepriimtini ir kad bus naudojama jėga. Tokiu atveju buvo pradėta leisti 

žinutė per visus lygmenis, paaiškinant kuo tai gerai.  

 

I: Ar buvo autoriteto problemų? 

E: Vietiniai pirmiausia laukia pinigų, kai pamato kad Lietuvos karininkai jų neduos , tada pradeda tyrinėti 

ir daug susitikimų reikėjo kol pradėjo klausytis. Sukūrėm santykius žmogiškuosius santykius per ilgą laiką 

ir tada tik po to jau pradėjo klausytis patarimų.   

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku.  
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I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Labiau sutinku nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Priešmisijinis rengimas susidėjo iš nuotolinių ir praktinių kursų. Kolektyvinio ir individualaus 

parengimo. Negaliu teigti, kad suformavo. Teisingiau – atnaujino. Ypač individualius. Kolektyvinių 

įgūdžių prieš misiją ir nesuformuosi. Juk patarėjų kolektyvas susiformuoja tik misijos vietoje ir jį sudaro 

atstovai iš daugelio šalių. Mano dalyvavimo misijoje metu ministerijos ir gynybos štabo patarėjų grupę 

sudarė 6 šalių atstovai (1 australas, 1 britas, 4 amerikiečiai, 1 turkas, 1 norvegas, 1 lietuvis).  

 

I: Ar priešmisijinis rengimas visapusiškai paruošė misijai?  

E: Ne. Šiose pareigose daug teko dirbti aiškinant ir mokant afganistaniečius JAV reglamentavimo ir darbo 

organizavimo. Taip yra todėl, kad JAV būdama pagrindine lėšų ir įrangos kūrėja reikalavo, kad visas 

reglamentavimas būtų parengtas pagal JAV kariškių naudojamą. Visoms lėšoms ir turtui apskaityti JAV 

įkūrė atskirą organizaciją kuri buvo NATO misijos dalimi – CSTC-A (Combined Security Transition 

Command – Afghanistan). JAV reikalavimai neprieštaravo NATO reikalavimams bet turėjo daug niuansų. 

O šiai daliai priešmisijinis parengimas visai nebuvo orientuotas. Tai atrinkti kandidatai (neva) jau turėjo 

mokėti. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 
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Ekspertas Nr. 2, Malis. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo buvau siųsta vykdyti Vakarinio sektoriaus (brigados lygmens 

vadavietė) G9 skyriaus karių-civilių bendradarbiavimo karininku (toliau CIMIC). Tarnybos trukmė 2019-

10-07 – 2020-04-01. šioje pozicijoje: nekinetinė parama vado kinetinių operacijų sumanymui; projektų 

rašymas; parama mokyklinėmis priemonėmis vargingai gyvenančioms šeimoms, parama medikamentais 

atokiai nuo medicinos centrų gyvenančioms vietovėms, infrastruktūros plėtra FAMA kariuomenei, 

infrastruktūros plėtra regione – vidutiniškai keturi projektai per metus. Projektų skaičius priklauso nuo 

vado iniciatyvos ir gali lengvai išaugti dvigubai, dalyvavimas susitikimuose su vietinėmis 

bendruomenėmis (apie du kartus per savaitę), supažindinant juos MINUSMA tikslais, uždaviniais, 

išklausant jų lūkesčius, dalyvavimas vietinių bendruomenių renginiuose, bendradarbiavimas su FAMA 

(vietinė Malio kariuomenė), teigiamas misijos įvaizdžio kūrimas; 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

E: prasidėjus COVID-19 pandemijai visos kontaktinės su vietiniais gyventojais užduotis buvo apribotos tik 

iki kinetinių operacijų. 2020-04-01 – 2020-10-07 buvau perkelta į G3 skyrių, operacijų planavimo 

karininko pareigas (Future operation officer): operacijų planavimas; bendradarbiavimas su FAMA; 

padalinių tarpusavio koordinacija; operacijų koordinavimas priešakinėje vadavietėje; Iš viso misija truko 

12 mėnesių.  

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

E: Mano misija nebuvo mokomojo pobūdžio, tačiau per CIMIC projektus galima matyti nemažą poveikį 

tiek FAMA kariuomenei tiek visuomenei. Infrastruktūros plėtra. Misijos laikotarpiu buvo vykdomas 

projektas FAMA bazei Timbuktu pastatyti nedidelis poilsio patalpas, sporto kompleksą ir konferencijų 

salę. Šie trys objektai sudarys palankesnes sąlygas vietinės kariuomenės kariniui rengimui. Kadangi 



75 

 

vykdant kiekvieną projektą yra būtinas priimančiosios šalies dalyvavimas, didžiausią projekto 

sėmės/nesėkmės dalį sudaro nesuvokiamai didelė korupcija. 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

E: Viena didžiausių konflikto Malyje problematika ta, kad šalyje yra labai daug skirtingų etninių grupių, 

kurios visiškai neidentifikuoja savęs kaip maliečio, jie gali save identifikuoti kaip tuaregą, ar kokį kitą tam 

tikros genties atstovą, bet ne kaip malietį, jau nekalbant apie praeities ar istorijos analizę. Be to reikėtų 

paminėti, kad didžiojoje šalies dalyje bendruomenės yra ganėtinai primityvios taigi tarpgentinių konfliktų 

priežastys irgi ganėtinai primityvios (ganyklos, gyvuliai, dirbami laukai), o tokio konflikto numatymas 

ganėtinai sudėtingas, kariui kurio misijos trukmė yra net ir metai, kadangi tokioj fragmentuotoj visuomenėj 

jos ekspertu tapti reikia daugiau laiko. Todėl reakcija daugiausia būna jau į konfliktą. Tokio konflikto 

sprendimui priklausomai nuo jo sunkumo ir dislokacijos vietos pasitelkiama rekognoskuotė ore, JT 

stebėtojų siuntimas, pokalbių su skirtingomis konfliktuojančiomis pusėmis organizavimas atskirai, 

informacijos surinkimas, vėliau derybos ir pan. nuo konflikto masto priklauso ir kokio lygmens karininkas 

ves derybas. 

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Konflikto transformacijos procese svarbų įnašą atlieka įvairaus lygmens karininkai. Žinoma, gentinėje 

sistemoje rangai yra itin vertinami ir pabrėžiami. Kompetencijos vertinimas čia atlieka tikrai ne pirminį 

vaidmenį todėl jaunesniojo karininko pozicija puikiai tinka informacijos iš vietinių gyventojų surinkimui, 
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vertinimui ir analizei, bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis institucijomis ar neaukšto rango vietinių 

savivaldos institucijų klerkais. Tuo tarpu pokalbiams su genčių vadais ar aukštai institucijų pareigūnais 

reikalingi aukšto rango karininkai, kurie tai puikiai atlieka, jei jie turi pakankamai iniciatyvos. Mano 

buvimo misijoje laikotarpiu tokį vaidmenį daugiausia atliko karinės kontingento dalie vado pavaduotojas, 

pulkininkas iš Švedijos. Kai be būtų keista Afrikos šalių karininkai turėjo daug mažiau iniciatyvos ir 

lyderystės. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Mano buvimo misijoje laikotarpiu MINUSMA karinis kontingentas su FAMA bendradarbiavo 

daugumoje  tik informacijos apsikeitimo procese, bendrų karinių operacijų vykdoma nebuvo. Planuojant 

karinę operaciją FAMA buvo traktuojama kaip draugiškas padalinys, kurį MINUSMA turėtų paremti 

karine galia misijos rajone papuolus į pasalą ar pan., o FAMA bazės kaip saugi teritorija atsakomybės ir 

interesų rajone. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Pilnai sutinku su teiginiu, todėl itin veiksmingai veikia nekinetinės operacijos, kurios paremia kinetinį 

vado sumanymą. Patruliavimas kaime ir informacijos gavimas beveik visais atvejais būna daug 

sėkmingesnis jei lygiagrečiai būna vykdoma nekinetinė operacija (medicininė apžiūra ir medicininės 

pagalbos suteikimas, nedidelė parama kaimui maisto produktais, ar žaislais vaikams). Tai padeda sukurti 

geresnį taikdario įvaizdį visuomenėje, kuris jis matomas ne tik kaip karys, bet kaip ir žmogus norintis 

padėti. Nors šioje vietoje yra gan slidi riba kariuomenei nepavirsti labdaros organizacija, o tik būtent 

paremti manevrą. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 
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E: Pilnai sutinku. Gentinėje visuomenėje papročiai ir įsitikinimai turi be galo didelę įtaką, yra be galo daug 

tabu todėl jų nežinant konfliktą galima net ir pagilint. Todėl yra itin svarbu gauti kuo daugiau informacijos 

ir pasiruošti galimiems iššūkiams, žinoti pagrindines mandagumo frazes vietinėmis kalbomis, vyro ir 

moters vaidmens ypatumus, atskirti gentis ir žinoti pagrindinius jų gyvenimo būdo niuansus. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Misijinį rengimą turėjau dvejopą: Lietuvoje, kur puikia parengiama iš karinės pusės, tačiau itin silpnas 

parengimas iš prieš tai minėtos kultūrinės pusės. Didžioji dalis Lietuvos kariuomenės karių specializuojasi 

Vidurio Rytų regione, todėl vykstant į Afganistaną, manau galima gauti itin nemažai vertingos 

informacijos ir išmoktų pamokų. Tuo tarpu vykstant į Malį  yra informacija tenka rinktis savarankiškai, 

domėtis papildomai, apklausti pačiam ekspertus ir kolegas. Taip pat reikėtų pridurti, kad JT misijos turi 

savo specifiką, kuriai Lietuva iš vis neparuošia. Antra rengimo dalis buvo vykdoma Suomijoje pirmajame 

pasaulyje misijinio rengimo centre, sukaupusiame ypač didelę ekspertinę patirtį įvairiuose misijose. Tai 

puikiai papildė Lietuvoje įgyta karinių įgūdžių atnaujinimą, suteikė visą reikalingą informaciją apie JT 

misijų specifiką ir konvertavo požiūrį nuo konvencinės nacionalinės gynybos kario į taikdario. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 3, Malis. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: JTO Karinis Stbėtojas (misijos ekspertų grupė). Pagrindinė funkcija – JTO inicijuotų procesų, operacjų 

bei projektų stebėjimas ir vertinimas bendraujant su vietine populiacija, vykdant taikos susitarimo 

pažeidimų bei žmogaus steisių pažeidimų vertinimas atliekant tyrimus vietovėje. Kitaip taraint, misijos 

„akys ir ausys“ koflikto paveiktuose regionuose. 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 
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E: Tiesiogiai stebėjome, vertinome ir raportavome Karinei bei Misijos vadovybei apie karinių mokymo 

misijų efektyvumą, vykdomų operacijų tikslų įgyvendinimą. Misijos trukmė 13 mėn. 

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

E: Didžiausią įtaką taikos kūrimui Malyje turėjo / turi karinių mokymo misijų logistinė parama ir bazinių 

kario įgūdžių lavinimo struktūros diegimas. Neveikė šie dalykai: veikimo būdai apibrėžti mandatais, kurie 

neduoda veiksmų laisvės, tikslų neapibrėžtumas teisiniuose dokumentuose trukdė pasiekti tikslus. ROE 

(ginklų panaudojimo taisyklės) labai minkštos, surištos rankos , bet kokie civiliai išėję ant kelio gali 

sutrukdyti ir sustabdyti visa konvojų, kariškiai ir civiliai neprisitaikė prie gamtiniu sąlygų. Negalėjo judėti 

liūčių sezono metu. Visas sukaustyta. Skirtingos šalys turi skirtingus teisinius reikalavimus/apribojimus 

,,caveats“, kurie trukdė visai misijai.  

 

I: Gal galite pateikti praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos? 

E: Vieną kartą norėjome aplankyti pabėgėlių stovyklą, tačiau JT civilinis sparnas ,,human rights division“ 

neleido, motyvuodami tuo, kad nesam treniruoti dirbti su pabėgėliais ir konfliktų paveiktais žmonėmis. 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

E: JTO šalių narių kariuomenių prisidėjimas prie Malio taikos susitarimo įgyvendinimo efektyviausias 

buvo įgalinant besitariančias puses saugiai judėti ir veikti regione ir Disarmament, demillitarization, 

reintegration – nuginkluoti, demiltarizuoti, reintegruoti . Pats svarbiausias procesas, kurio metu buvo 

priimami ginklai, atliekamas ginklų patikrinimas, biometrinis registravimas (nuimami piršto antspaudai, 

nuskanuojamos akių rainelės ir pan.) 
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I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Vietine kariuomenė veikė visuose lygmenyse. Gubernatorius yra kariškis ir jis buvo vietines 

kariuomenes. UN (Jungtinės Tautos) 2 ir 3. 2 lygmenyje yra verslininkai. Jiems koalicinės pajėgos ne 

autoritetas. Buvo vienas atvejis kai nuvažiavom pas vieną verslininką surinkti informacijos apie įvykį, o jis 

mus išvarė.  

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Labiau sutinku nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 
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E: Prieš-misijiniame rengime 80 proc. mokymo programos sudaro individualių kario įgūdžių atnaujinimas 

bei tobulinimas. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama konkrečių misijos regionų pristatymui, išmoktų 

pamokų analizei bei įgytos patirties pasidalinimui. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 4, Malis. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: Karinis stebėtojas (Stebėti aplinką, vertinti situaciją, tirti ir pranešti apie saugumo situaciją bei teikti 

rekomendacijas Pajėgų vadui). 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

E: Vykdant karinio stebėtojo pareigas dažnai turėdavome susitikimus su Malio saugumo pajėgomis (angl. 

MDSF), Malio Vyriausybinėmis organizacijomis bei koalicijos partneriais. Juose vieni iš analizuojamų 

klausimų buvo „karinis mokymas“ bei „saugumo užtikrinimas AR“. Misijos trukmė 12 mėn.  

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

 

Taikos procesui trukdė vietinės kariuomenės prastas pasirengimo lygis. Taip pat kiti aspektai: niekas iš 

vietinių pajėgų karių nenorėjo varyti i mokymus, nes žinojo kad po mokymų turės varyti i karštuosius 

taškus i sektorius. Net ir pakliuvus į sektorius nenorėjo kariauti nes visi buvo iš pietinio/vakarinio Malio. 

Nes neskaitė kad kariauja už savo šalį, nes Malio savo gimtąja šalimi nelaikė. Laikė gimtąja šalimi savo 

regioną kuriame gimė. O iš šiaurinės dalies karių net nepriimdavo i kariuomene. Nes Malio štabai ir 

valdžia bijo priimti šiauriečius, kad tokia kariuomenė nepasidarytų separatistine ir sukiltų prieš valdžią.  
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Taip pat trukdė korupcija kariuomenėje. Buvo vietinių pajėgų ne pilni batalionai, nors deklaruoja pilnus. 

Taip gauna pinigus, nors fiziškai kario tarnyboje nėra yra tik sąrašuose. Lengviau taip daryti kai kariai yra 

iš sostinės Bamako nes tada gali nemokėti pinigų ir juos pasiimti sau.  

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

 

Efektyviausi būdai Savisaugų grupių registravimas. Buvo užduotis suregistruoti tas grupes ir kad jos būtų 

pavaldžios Malio saugumo pajėgoms. Jas reikalinga apmokyti, nes dabar jos yra neoficialios. Kitas 

efektyvus būdas nuginklavimas, reintegracija, demobilizacija. Iš buvusių kovotojų priimdavo ginklus. 

Duodavo korteles ir už priduotą ginklą gaudavo pinigus. Tačiau daug kas naudodavosi priduodavo 

sugedusius ginklus taip bandydami apgauti; 

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

 

Tarptautinės pajėgos veikia daugiausiai 2 ir 3 lygį. Vietinės pajėgos veikia visuose lygmenyse. Būdavo iš 

vietiniu gyventoju nepasitenkinimo kad 9 metai misija ir niekas nesikeičia. Ir netiesiogiai grasina. Eiliniai 

gyventojai nemato pokyčio. Pokytį mato tik tie kas tiesiogiai dirba mato ir bendrauja su UN (Jungtinėmis 

Tautomis.  

 



82 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Labiau sutinku negu nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Visiškai nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Prieš TO praėjau „Individualių įgūdžių atnaujinimo kursą“, „HMMWV vairuotojo kursą“ bei „Jungtinių 

Tautų Karinių stebėtojų kursą“ Vengrijoje. Iš esmės Karinių stebėtojų kursas viską papildė, ko LK 

organizuojamuose kursuose trūko. IĮAK (individualių įgūdžių atnaujinimo kurso) metu buvo galima 

daugiau dėmesio skirti vietovės (į kurią karys vyksta) aplinkos, kultūros pažinimui. Patirties pasidalinimui 

galėtų būtų kviečiami instruktoriai grįžę iš TO rajono. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 5, Afganistanas. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: Afganistano Gynybos ministerijos patarėjas (Kariuomenės logistinių Doktrinų rengimas) 
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I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

Mano vykdoma misija buvo karinio mokymo. 12 mėnesių. 

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

E: Ilgalaikių santykių su vietinėmis pajėgomis kūrimas. 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

E: Mano nuomone sutaikinimą kariuomenė atliko per karinį mokymą ,derybas prie vieno stalo lyderiaujant 

NATO, per švietimą, pagarbą vieni kitiems ir paramą (politinę, doktrininę, finansinę bei karinę). 

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Tiek koalicinės pajėgos, tiek vietinės pajėgos veikė visuose lygmenyse. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 
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galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Nei sutinku, nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Pasirengimą vertinu gerai. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 6, Afganistanas. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

Karinis patarėjas Policijos departamentui. 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

Mano misija buvo karinio mokymo. Misijos metu dirbom su Afganistano policijos pajėgomis. Misijos 

trukmė 12 mėn. 
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I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

Karinis mokymas ir žinių perdavimas vietinėms pajėgoms, kuriant ilgalaikius santykius.  

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Tiek tarptautinės pajėgos, tiek vietinė kariuomenė, veikė visuose visuomenės lyderių sluoksniuose. 

Galimybės veikti vieną ar kitą visuomenės lyderių sluoksnį priklauso nuo pareigų kurias tu ar kiti vykdo. 

Misijos vadas ir generolai kaip pavyzdys veikia politiniame lygmenyje, tuo tarpu vyresnieji ir jaunesnieji 

karininkai ir kariai atitinkamai I ir II lygmenyse. Daugiausia sėkmės pavyzdžių III lygmenyje. Sėkmė 

priklauso nuo bendrai vykdomos veiklos, lyderystę atiduodant vietiniams – t. y. vadovauja vietiniai kariai, 

o tarptautinės pajėgoms jiems patariant ir padedant. Taip pat sėkmė priklauso ir nuo sugebėjimo užtikrinti 

tęstinumą. Kontraktoriai, kurie misijoje tarnaudavo 3 – 5 metus, sugebėdavo surinkti žymiai daugiau ir 

reikšmingesnės informacijos negu kariniai patarėjai, kurie misijos rajone praleisdavo tik metus. Mažiausiai 

sėkmės pavyzdžių yra I lygmenyje. To priežastis – didelė korupcija.  

 

I: Gal galite pateikti praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos? 
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E: Bendraudavau su vietinės kariuomenės pulkininku. Vieną kartą jo paklausiau kodėl negauna generolo 

laipsnio nors atitinka laipsniui keliamus kriterijus, pulkininkas atsakė, kad neturi sutaupęs tiek lėšų tokiam 

laipsniui nusipirkti. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E. Visiškai sutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Nei sutinku, nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E. Misijinio rengimo metu neįgavau reikalingų žinių vykdant pareigas misijos rajone. Viską mokintis 

reikėjo nuvykus į misijos rajoną. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 7, Malis. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 
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E: Kariniu struktūrų bendradarbiavimo/ informavimo karininkas. 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

 

Funkcija buvo įgalinti kariniu struktūrų/padalinių organizuojančių labdaros/projektų vykdymą operacijos 

rajone, siekiant išlaikyti JT viziją-tikslus. Taip pat patariamoji ir analizės funkcija sektoriaus vadui siekiant 

savalaikiai reaguoti arba užkirsti galimas krizines situacijas. Misijos trukmė 13 mėnesių. 

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

E: Veikė efektyviausiai: Malio nacionalinės kariuomenės mokymo programa (JT iš dalies prisidėjo prie 

kariuomenės mokymo- pradinė stadija); Organizuojamas sukarintų grupuočių nuginklavimo procesas 

(DDR Demobilization Disarmament- Reintegration process angl.). Prie sutaikinimo prisidėjo greito 

poveikio projektais (quick reaction projects) iki 10 000 tūkst. doleriu. (rūbai, šiltnamio plėvele, drenažas, 

kanalas, labdara ir pagerini buitį, i radijo stoti įranga). Netiesiogiai prisideda prie taikos kūrimo. Sudarai 

sąlygas žmonėms kad galėtų dirbti ir žemdirbiauti vietoj to kad kariauti; Dideli kariniai projektai labai ilgai 

trukdavo. Labai ilgai užtrukdavo kol gaudavo finansavimą, ilgalaikiai projektai - neefektyvu; Neveikė: 

Civiliai trukdė veikti kariuomenei, nenorėjo kad kariškiai vykdytu jų užduotis. nesidalindavo informacija. 

Kitas aspektas misijai vadovavo civilis ir plius dideli kultūriniai skirtumai, nes jis buvo egiptietis. Dėl 

operacijos vykdymo galutinį žodį tardavo civilis – ar darom ar nedarom, o dėl saugumo spręsdavo 

kariškiai. Be kariuomenės galėjo vykdyti tik iki 50 km. Visom kitoms užduotims reikėjo kariškių paramos; 

 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 
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E: Prisidėjo: vyko mokymas šiomis temomis pirmoji pagalba, higiena, UXO IED (nesprogusių, 

improvizuotų užtaisų) apsaugos reikalavimai, kaip apsisaugoti, kaip pažymėti, kaip iškviesti specialistus, 

kad saugoti ta vieta ir pan; mokymas ir projektai su žemės ūkiu susijusiais klausimais – finansavo sėklas ir 

bandė padėti auginti daržoves, su viščiukais ir paukščiais –atgaivinti ferma, infrastruktūra -tiltai ir perkėlos 

per Nigeri. 

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Kariuomenė veikė aktyviausiai 2 ir 3 lygmenyse, tačiau taip pat veikė ir 1. Sektoriaus vadas skyriaus 

viršininkas tiesiogiai bendravo su gubernatoriumi tad čia jau politinis lygmuo. Pagrindinės problemos: 

Etnine gentis kuri valdžioje stumia visus sprendimus tos genties naudai. Ta gentis kuri sėdi sostinėje 

Bamake tie regionai ir sėkmingiau vystėsi. Reikia čia ir dabar, geriausiai toki projektai veikė; Vietinės 

kariuomenės prastas aprūpinimas. Kariai pagrinde iš sostinės Bamako. Jeigu karys iš Bamako, o tarnauja 

šiaurėje jis yra iš kitos genties. Skiriasi požiūriai, tiek vietiniai šiauriečiai tiek pietiečiai nepatenkinti tokia 

situacija todėl mažai motyvuoti kažką pagerinti. O karių iš šiaurės į šalies kariuomenę nepriima, bijo 

informacijos nutekinimo ir ginkluotės vagysčių.  

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Labiau sutinku, nei nesutinku. 
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I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Pasirengimas atliekamas gerai. Organizuoti/sudaryti sąlygas kariams sudalyvauti pratybose kur vykdys 

panašias pareigas TO metu (Pvz. jei karys vyksta į JT operacija tai pratybos JT struktūroje ir t.t. ) 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 8, Malis. 

 

I: Pirmiausia norėčiau sužinoti misijos metu vykdytas pareigas, trumpai jas apibūdinkite: 

E: Rytų sektoriaus štabo G9 skyriaus viršininko pavaduotojas. Pagrindinės pareigos - sąveikos su vietos 

valdžios atstovais, formaliais/neformaliais lyderiais ir kitais svarbiais asmenimis, TO/VO/NVO 

užmezgimas ir palaikymas, civilių ir karių bendradarbiavimo operacijų/veiksmų planavimas ir vykdymas, 

paramos teikimas civilinei aplinkai. 

 

I: Kaip Jūsų darbas siejosi su karinio mokymo ir stabilizavimo misijomis ir kiek laiko tarnavote 

misijoje: 

E: Vykdžiau paskirto sektoriaus nuolatinį civilinės aplinkos vertinimą, identifikuojant kritinius civilių 

poreikius, kurie destabilizavo padėtį sektoriuje (maistas, vanduo, medicina, saugumas, švietimas, pastogė, 

nedarbas). Teikiau ir įgyvendinau projektus kritiniams civilių poreikiams patenkinti, koordinavau kartu su 
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TVO/NVO/VO bei kitais kariniais vienetais (BARKHANE pajėgomis) humanitarinės pagalbos teikimą ir 

projektų vykdymą. Misijos trukmė 8 mėn.  

 

I: Įvertinkite kaip sėkmingai karinio mokymo/stabilizavimo misijos praktiškai prisidėjo prie taikos 

kūrimo jūsų misijos rajone. Įvardinkite karinio mokymo/stabilizavimo misijų būdus, kurie Jūsų 

nuomone prie taikos kūrimo prisidėjo efektyviausiai, veikė praktiškai? Taip pat įvardinkite kas 

neveikė. Pateikite pavyzdžius iš Jūsų tarnybos. 

Geri pavyzdžiai: Projektų įgyvendinimas, kurie padėjo vietiniams savarankiškai apsirūpinti vandeniu ir  

maistu (šuliniai, vištų ūkiai, daržininkystės ūkiai); Humanitarinės paramos, įvairių projektų įgyvendinimo 

koordinavimas su TO/VO/NVO ir kt. karinėmis organizacijomis (BARKHANE, Malio kariuomenė). 

Neveikė: Saugumo užtikrinimas sektoriuje buvo sudėtingas dėl l. didelio sektoriaus ir santykinai mažo 

karių skaičiaus nebuvo įmanoma kontroliuoti teritorijos. Saugumas buvo užtikrintas tik sektoriaus centre 

GAO; Veiksmų koordinavimo ir bendrų operacijų stoka tarp MINUSMA, BARKHANE ir Malio 

kariuomenės; MINUSMA nevykdė pėsčiųjų patrulių. 

 

I: Gal galite pateikti praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos? 

E: Buvo suplanuota labdaros operacija į kažkurį aplinkinį kaimą. Olandai ir vokiečiai nuvežė maisto 

seniūnui, kad išdalintų gyventojams. Norėjo pagerinti santykius. Tačiau nederino su UN atsakingais 

asmenimis ir pasirodė kad toj vietovėje kur jie maistą vežė nėra problemos su maistu, problema su maistu 

buvo kitose vietose. Tokie veiksmai diskredituoja visą misiją. Tai pat dažnai buvo problemos dėl 

koordinacijos, nebuvo apsikeitimo informacijos tarp kariškių ir civilių.  Kaip pavyzdys Civiliai važiuoja ir 

liepia kariškiams atsilikti, siekiant išlaikyti neutralitetą. Tačiau kariams kyla iššūkių kaip tokiomis 

sąlygomis užtikrinti saugumą. 

 

I: Taikos kūrimas gali būti apibrėžiamas kaip konfliktuojančių pusių sutaikinimo procesas, kuris 

susideda iš: praeities įvykių analizės; ateities vizijos; pokyčių proceso; taikos infrastruktūros 

kūrimo. Įvertinkite kaip sėkmingai kariuomenė prisidėjo prie konfliktuojančių pusių sutaikinimo 

remiantis šiais keturiais aspektais? Įvardinkite jūsų nuomone efektyviausius būdus, pasidalinkite 

pagrindžiančiais pavyzdžiais. 

E: Pgr. problema sutaikinimo procesui buvo ne trapios taikos palaikymas tarp ALŽYRO taikos susitarimą 

pasirašiusių karinių grupuočių (provyriausybinių ir antivyriausybinių) ir Malio kariuomenės, o teroristinių 
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grupuočių sektoriuje veikla ir ryšiai su vietinėmis etninėmis grupėmis, antivyriausybinėmis 

organizacijomis, bei išpuoliai prieš MINUSMA, BARKHANE ir Malio kariuomenės karius. 

Teroristinės grupuotės buvo pagrindinis destabilizuojantis faktorius sektoriuje, kurios kontrolės 

negalėjome užtikrinti. Kita aspektas tai etninių grupių skirtumai ir priešpriešos vieni buvo Klajokliai kiti 

sėslūs. Klajokliai užvaro bandas ant sėslių prie upės gyvenančių gyventojų laukų , taip sunaikinamas jų 

derlius. Resursai riboti, nepasidalindavo derlingomis žemėmis; Ir trečias aspektas tai savisaugos grupės, 

kurios skirtos apsiginti nuo priešiškų genčių, tačiau jos dažnai pereina į teroristines organizacijas; 

 

I: Gal galite pateikti praktinių pavyzdžių iš savo tarnybos? 

E: Vienas iš vieneto karių (tuaregų etninės grupės) pradėjo reikalauti sau plk. ltn. laipsnio ir vadovaujančių 

pareigų. Pasirodo, kad šis karys priklauso kilmingiausiai tuaregų genčiai ir pagal tuaregų socialinę 

struktūrą privalo vadovauti mažiau kilmingų genčių atstovams, tačiau šiam vienetui vadovauti buvo 

paskirtas tuaregas, kuris priklausė mažiau kilmingai tuaregų genčiai, o tai yra nepriimtina. Tokiu būdų yra 

iškreipiama šios etninės grupės socialinė struktūra ir konfliktas yra užprogramuotas. Tokios situacijos 

parodo persipynusių socialinių ir kultūrinių normų sudėtingumą.  

 

I: Siekiant sistemiškai kurti ilgalaikę taiką konfliktų paveiktą visuomenę skirstome į tris lyderių 

lygmenis, kuriuos veikiant kuriama taika: 1 - asis lygmuo – politinis/vyriausybinis; 2 – asis 

visuomeninių/nevyriausybinių organizacijų vadovai ir žymūs visuomenės veikėjai; 3- iasis genties, 

etninės grupės vadai ir seniūnai. Įvertinkite kariuomenės (tiek tarptautinių pajėgų tiek vietinės 

kariuomenės) indėlį integruojant į taikos procesą visų lygių veikėjus. Kokiam lygmeniui jūsų 

nuomone galima būtų priskirti kariuomenę? Kokia veikla ir kokį indėlį kiekviename lygmenyje 

kariuomenė suteikia? Kuriame lygmenyje vykdoma daugiausiai veiklos? Kuriame lygmenyje 

daugiausiai autoriteto problemų? 

E: Kalbant konkrečiai apie GAO sektorių, tai kariuomenės vykdoma veiklą galima priskirti visiems trims 

lygmenims. Sektoriaus vadas reguliariai turėjo koordinacinių susitikimų su GAO gubernatoriumi, tačiau jis 

taip pat dalyvavo derybose su ginkluotų grupuočių lyderiais. Žemesnio lygmens vadai vykdydami užduotis 

dalyvaudavo susitikimuose su etninių grupių lyderiais, seniūnais. Kariuomenės veikla su TO/VO/NVO 

buvo vykdoma pagrinde per G9 skyrių ir MINUSMA civilį elementą. 
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I: Ar sutinkate su teiginiu, jog specifiniai uniformą nešiojančio personalo santykiai, kada vietinės 

kariuomenės atstovai žiūri į tarptautinius karinius atstovus kaip į bendražygius, suteikia neeilinę 

galimybę vystyti draugiškus santykius ir daryti įtaką taikos procesui. Jeigu sutinkate pateikite tokio 

bendradarbiavimo pavyzdžių. 

E: Labiau sutinku nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, jog konflikto paveiktai visuomenei sunku priimti karius kaip taikos 

kūrėjus, kurie siekdami įgalinti taiką dažnu atveju gali būti priversti panaudoti smurtą, net jeigu tai 

vykdoma ir savigynos tikslais. 

E: Labiau sutinku nei nesutinku. 

 

I: Ar sutinkate su teiginiu, kad šiuolaikiniuose konfliktuose karys turi būti ir karys diplomatas (t.y. 

turėti derybinių įgūdžių, būti susipažinęs su kultūriniais skirtumais, žinoti konflikto kontekstą). 

Pateikite tokių įgūdžių taikymo, praktinių pavyzdžių. 

E: Visiškai sutinku. 

 

I: Įvertinkite savo prieš-misijinį rengimą. Iš ko šis rengimas susidėjo, kokius įgūdžius jis suformavo? 

Ar prieš-misijinis rengimas visapusiškai jus paruošė misijai? Įvardinkite galimas tobulintinas sritis. 

E: Rengimas buvo orientuotas į individualių kario įgūdžių tobuliną. Buvo organizuoti išgyvenimo 

supažindinimo kursai, situacinis KŠP, kovinės savigynos, karinės topografijos, Inžinieriniai, PMP bei kt. 

užsiėmimai. Rengimas buvo organizuotas bendrai su kitais kariais, kurie planavo vykti į kitas misijas 

(Afganistanas) ar planavo vykti tarnauti į tarptautinius štabus. Rekomendacija. Rengimą organizuoti 

orientuojantis į konkretų misijos rajoną. 

 

I: Labai ačiū už atsakymus. 

 

 

Ekspertas Nr. 9, Malis. 

 

I: To begin with, I would like to know your responsibilities during your mission and short 

description: 
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E: I am Security Sector Reform-Disarmament, Demobilization and Reintegration (SSR-DDR) Team 

Leader in Gao, one of the regions of Mali. As SSR-DDR team leader, I am responsible to design, plan, and 

implement SSR and DDR operations; planning and executing mandated operational activities in 

coordination with other mission components; formulating and implementation of Community Violence 

Reduction projects in the region targeting ex-combatants, communities, women, youths at risk and special 

need groups; drafting daily, weekly and monthly analytical reports for the management; present section in 

various meetings at regional level; support integration process of elements of signatory armed movements 

and compliant armed groups through Accelerated DDR-Integration process for their integration in Malian 

Defense and Security Forces and para-military forces as per the laid down policy; advice Head of Office, 

substantive/support sections, Force, MILOBs and UNPOL on Cantonment, DDR, Integration and CVR 

projects; coordinate and implement SSR-DDR activities with UNCT and national counterparts (National 

Council on SSR, National DDR Commission, Integration Commission and Operational Coordination 

Mechanism) to support Cantonment, DDR and Integration process; support National DDR Commission 

and Integration Commission in the implementation of the DDR programme; participate in meetings on 

substantive issues with the regional leadership of signatory/non-signatory armed movements; prepares 

updates, presentations, talking points and inputs required by the Head of Office and senior management of 

the section. 

 

I: How your work related with train, assist, advice or stabilization missions and operations? How 

long you are/were serving in the mission 

E: All the activities are undertaken as per the mandate of the UN Security Council Resolution. In the light 

of the mandate, SSR-DDR section undertakes capacity building of national counterparts (National Council 

on SSR, National DDR Commission, Integration Commission) in the conduct of DDR operations and local 

NGOs in implementation of Community Violence Reduction projects through various trainings. 

Disarmament of ex-combatants, their demobilization and integration and/or long-term socio-economic 

reinsertion activities. All these activities are related to assist and advice mission leadership and national 

counterparts at the regional level and to contribute towards the stability of the region/country. I am 

working with United Nations since 2010; however, in Mali, I am serving since May 2014.  

 

I: Rate how successfully military stabilization operations practically contributed to peacebuilding 

within your geographical mission area. In your opinion, list military stabilization operations means, 

which contributed to peacebuilding process most effectively? Please list methods, which were not 

working. Please provide practical examples from your experience. 

E: MINUSMA’s Force operation with the name of “Sikka” helped in protection of civilians, who were 

exposed to terrorist threat and reduced the incidents of security especially robberies and carjacking. In 

addition, the concept of Temporary Operational Bases (TOBs) helped civilian components of the mission 
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to participate in integrated missions with the Force; thus staying 1-2 days outside under the protection of 

Force to complete the mandated tasks in those areas, which were not easily accessible. 

 

I: Peacebuilding could be described as reconciliation process, which consist of past grievances 

analysis; horizon of the future; change process; peacebuilding infrastructure development.  

Rate how successfully military contributed to reconciliation between fracturing parties based on 

these four criteria named above. List in your opinion most effective methods, share practical 

examples if possible. 

E: Most of the military activities in the field are related to the operational commitments like Force 

Protection to Civilian Components for Field Missions, Protection to the Logistic Convoys, Protection to 

MINUSMA Camps and Conduct of Area Domination Patrols etc. However, Force is playing important role 

in implementation of activities related to Civil-Military Co-operation (CIMIC) and implementation of 

Quick Impact Projects in the communities in order to provide basic needs to the population.  

Infrastructure development comes in the mandate of UN Country Teams especially UNDP and not the 

peacekeeping mission. 

 

I: In order to systematically develop peacebuilding it is needed to influence conflicts affected society 

leaders by sorting them into three levels (leaders pyramid): 1 – st. level – political/governmental 

leadership; 2 – nd public/ non-governmental organizations leadership and famous public figures; 

3- rd tribal, ethnic group leaders and elders. Rate military (International coalition forces and native 

military forces) contribution in enabling all three levels for peacebuilding process. In your opinion to 

which pyramid level military could be assigned? What kind of activity and contribution military 

provide to each level? In your opinion in which level, military should make most of activity? In 

which level are the most authority issues? 

E: Dynamics for the deployment of international forces varies from mission to mission. In MINUSMA, 

joint operations are undertaken by the French Forces (commonly known as Barkhan) in coordination with 

Malian Defense and Security Forces. MINUSMA Force is not involved in these operations; however, 

MINUSMA Force elements are included in weekly coordination meetings. As mentioned above, 

MINUSMA Force is responsible for to Civilian Components for Field Missions, Protection to the Logistic 

Convoys, Protection to MINUSMA Camps and Conduct of Area Domination Patrols etc. Technical 

Commission on Security (CTS) is the only mechanism of the peace process, which is chaired by the 
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MINUSMA Force Commander and attended by representatives of the signatories of the peace agreement. 

Mostly engagement with three tiers mentioned above is done by the civilian components except the 

security issues where Force is also involved. The engagement of Force in all tiers can pay rich dividends; 

however, mission components undertake assigned responsibilities according to the mandate of the Security 

Council. 

 

I: Do you agree with the statement that the specific relationship of uniformed personnel, when local 

military soldiers view international military soldiers as comrades, provides an extraordinary 

opportunity to develop friendly relations and together influence the peace process? If you agree, 

please provide examples of such cooperation. 

E: Yes, I agree with the statement. MINUSMA Force in collaboration with Malian Defense and Security 

Forces provided training to the elements of the newly reconstituted units in the regions, which also 

provided an opportunity to develop friendly relations towards implementation of the peace process. 

 

I: Do you agree with the statement that it is difficult for a conflict-affected society to accept soldiers 

as peacemakers who may often be forced to use violence to enforce peace, even if in self-defense. 

E: No, in most of the cases, peacekeepers are welcomed by the communities, who found their presence in 

their areas as a positive initiative to ensure protection of civilians. Area domination patrols also help in 

reducing the criminal activities and/or robberies. Implementation of Quick Impact Projects in the 

communities also proving fruitful to improve the image of the peacekeepers in general and mission in 

specific. 

 

I: Do you agree with the statement that in modern conflicts, a soldier must also be a soldier-diplomat 

(i.e. have negotiation skills, be familiar with cultural differences, know the context of the conflict). 

Provide practical examples of the application of such skills. 

E: Yes. During the area domination patrolling activities or during protection of convoys or implementation 

of Quick Impact Projects, Force elements have close interaction with the communities and try to politically 

address their high demands (security, jobs, protection and basic needs like education, health and potable 

water) and grievances. Such interactions necessitate negotiation skills, familiarity with local culture and the 

context of the conflict thus not making false commitments with the communities. This will also help to 

ensure adequate reporting, monitoring and evaluation of all operations; holistic analysis of the conflict and 
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security dynamics; plan for different scenarios and contingency plans; flexible funding mechanisms; public 

information and strategic communication strategy; establish a reporting and monitoring system; 

demonstrate to each target group that the objectives of the programme have been achieved; and 

involvement of participants, beneficiaries, partners and stakeholders in evaluation. 

 

 

I: Thank you for your time and answers 

 

 

 

Ekspertas Nr. 10, Malis. 

 

I: To begin with, I would like to know your responsibilities during your mission and short 

description: 

MINUSMA HQ Security specialist 

 

I: How your work related with train, assist, advice or stabilization missions and operations? How 

long you are/were serving in the mission 

E: I am under United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, which is 

stabilization operation. 5 years. 

 

I: Rate how successfully military stabilization operations practically contributed to peacebuilding 

within your geographical mission area. In your opinion, list military stabilization operations means, 

which contributed to peacebuilding process most effectively? Please list methods, which were not 

working. Please provide practical examples from your experience. 

E: More successful then unsuccessful  

 

I: Peacebuilding could be described as reconciliation process, which consist of past grievances 

analysis; horizon of the future; change process; peacebuilding infrastructure development.  
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Rate how successfully military contributed to reconciliation between fracturing parties based on 

these four criteria named above. List in your opinion most effective methods, share practical 

examples if possible. 

E: More successful then unsuccessful  

 

I: In order to systematically develop peacebuilding it is needed to influence conflicts affected society 

leaders by sorting them into three levels (leaders pyramid): 1 – st. level – political/governmental 

leadership; 2 – nd public/ non-governmental organizations leadership and famous public figures; 

3- rd tribal, ethnic group leaders and elders. Rate military (International coalition forces and native 

military forces) contribution in enabling all three levels for peacebuilding process. In your opinion to 

which pyramid level military could be assigned? What kind of activity and contribution military 

provide to each level? In your opinion in which level, military should make most of activity? In 

which level are the most authority issues? 

E: Military act in all levels, most activity in III  

 

I: Do you agree with the statement that the specific relationship of uniformed personnel, when local 

military soldiers view international military soldiers as comrades, provides an extraordinary 

opportunity to develop friendly relations and together influence the peace process? If you agree, 

please provide examples of such cooperation. 

E: More agree then disagree.   

 

I: Do you agree with the statement that it is difficult for a conflict-affected society to accept soldiers 

as peacemakers who may often be forced to use violence to enforce peace, even if in self-defense. 

E: Neutral.    

 

I: Do you agree with the statement that in modern conflicts, a soldier must also be a soldier-diplomat 

(i.e. have negotiation skills, be familiar with cultural differences, know the context of the conflict). 

Provide practical examples of the application of such skills. 

E: Totally agree.    

 

I: Thank you for your time and answers. 
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Priedas Nr. 4.  Karinio patarėjo AfganistanoRespublikoje pareiginiai nuostatai 
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Priedas Nr. 5.  Karinio stebėtojo Malio Respublikoje pareiginiai nuostatai 
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