
 

Мирні перспективи 
 

Мирна логіка мислення та дій означає підхід до конфліктів 

з нової точки зору. У центрі уваги проблема насильства.  

Головна мета – стримання/припинення насильства та 

завчасне його запобігання. 

Виникають наступні запитання: Що спричинило проблему? 

Як можна трансформувати конфлікт? Як власний вплив 

посприяв розвитоку конфлікту? Які учасники повинні бути 

залучені, щоб разом знайти рішення? Якими етичними 

принципами при цьому ми керуємось? І останнє, але не 

менш важливе: як ми обходимося з невдачами під час 

опрацювання конфліктів? 

 

Відповіді, побудовані на мирній логіці, дозволяють 

розробити підходи, які виводять із спіралі насильства. 

Відповіді суттєво відрізняються від логіки, яка випливає 

лише з думок про власну безпеку. Це стає зрозумілим у 

приведеному далі порівнянні. 

 

Мирно-логічна рефлексія призводить до змін, особливо з 

огляду на: 

> Відносини між індивідами, групами і державами 

> Соціально-політичні структури, що породжують 

насильство 

> Методи та інструменти опрацювання конфліктів  

 

 

 

 

Запобігання насильства 

     Аналіз конфлікту 

Деескалація 

Права людини 

    Мирне опрацювання 

конфлікту 

 

 

 

 

Перший погляд на логіку миру 

 

 

 

 Логіка безпеки Логіка миру 

 
В чому 

проблема? 

Загроза, небезпека, невизначеність Насильство, яке відбувається або 
загрожує 
 

Дії орієнтуються на: Дії орієнтуються на: 

Забезпечення безпеки і оборона Опір насильству і його запобігання 

   

 
 

Що спричинило 
проблему? 

Через інших, які приходять ззовні Результат складних конфліктів 
 

Дії стосуються: Дії стосуються: 

Приписування провини, захист 
власних інтересів 

Трансформація конфлікту на основі 
комплексного  аналізу конфлікту – 
включаючи власні компоненти конфлікту 

   

 
Як 

опрацьовується і 
вирішується 
проблема? 

Оборона і самозахист Через кооперативне опрацювання 
конфліктів 
 

Підходи до дій: Підходи до дій: 

Ізольованість, розширення апарату 
безпеки, погрози включно із 
застосуванням насильницьких 
засобів 

Деескалація, заходи захисту для жертв, 
опрацювання конфліктів - сумісні з 
діалогом і орієнтовані на процес 

   

 
 

Що виправдовує 
власні дії? 

Орієнтування на власні інтереси Універсальність прав людини і 
міжнародного права 

Обґрунтування веде до: Обґрунтування веде до: 

Релятивізація, підпорядкування та 
пристосування норм до інтересів 

Критичний перегляд  цінностей і орієнтирів 
власних інтересів та їх модифікація з точки 
зору чинних глобальних норм 

   

 
 

Як реагувати на 
невдачу? 

З самоствердженням, без 
самокритики 

З відкритою, критичною рефлексією 

Послідовність дій така: Послідовність дій така: 

Загострене застосування засобів або 
відхід у пасивність 

Визначення проблеми чи помилки та 
пошук ненасильницьких альтернатив 

 

Конкретна логіка миру - 
Приклад: виснаження ресурсів 

 

Дотримуючись логіки безпеки: 

Проблема полягає в тому, що постачання нам важливої 

сировини стоїть під загрозою. Наша національна 

економіка залежить від сировинної забезпеченості. Війни, 

пірати, уряди, які не співпрацюють, ставлять під загрозу 

наш доступ до сировини. Ми повинні захищатися від цієї 

загрози, це в наших інтересах і ми вважаємо, що це наше 

право. Якщо торгівлю неможливо забезпечити договорами 

чи дипломатичним шляхом, ми посилюємо тиск і, 

наприклад, захищаємо торговельні шляхи військовим 

способом. 

 

Дотримуючись логіки миру: 

Проблема: Насильство, пов'язане з видобутком корисних 

копалин і використанням сировини. 

Виникнення: За насильством у багатих на ресурси країнах 

стоять конфлікти, засновані на несправедливих 

співвідношеннях влади. Сировинний голод світових 

економічних центрів підсилює руйнівний процес. Наша 

експортна економіка має високий попит на сировину, наші 

банки фінансують ринок сировини, як потужна держава ми 

допомагаємо формувати умови глобальної економіки.  

Опрацювання проблеми: Держава: Початок діалогу та 

переговорних процесів про умови видобутку сировини з 

усіма учасниками конфлікту, включно з представниками 

суспільства, які постраждали від насильства. 

Суспільство: Захист і дотримання прав людини 

постачальниками та позичальниками. Вимога, щоб 

екологічні витрати були перекладені на компанії. 

Обмеження власного споживання сировини. 

Нормативні основи: Права людини, глобальна 

справедливість, захист природних основ життя. 

Конструктивна робота з помилками і толерантність до 

них: Процеси змін супроводжується критичним аналізом; 

Зворотній зв'язок, особливо з постраждалими від 

насильства; Розробка альтернативних варіантів дій. 


