
„Kopienas veidošana”:  
Jūtīgu reģionu ārstēšanas metodes

Intervija ar Bārniju Devainu (Barney Devine) par starpkopienu attīstību un konfliktu pārvaldīšanu Ziemeļīrijā.

Bārnijs Devains vairāk nekā 25 gadu garumā darbojas kopienas un brīvprātīgo sektorā Ziemeļīrijā.  Piecus gadus viņš vadīja Miera un samierināšanas centru 

Derijā un Londonderijā.  Patlaban viņš ir biznesa un attīstības menedžeris Ziemeļīrijas Traumas un transformācijas centrā.  Dibināts 2002. gadā Omāgas pilsētā, 

centrs piedāvā specializētu traumu ārstēšanu, pētījumus un apmācību tiem, kurus ietekmēja Ziemeļīrijas ilgstošais konflikts.  Programmu pamatā ir pierādījumos 

pamatota kognitīva terapija, lai ārstētu Pēctraumas stresa sindromu (PTSD) u.c. ar traumām saistītas psiholoģiskas problēmas.  B. Devains ieguva maģistra 

grādu miera un konfliktu studijās no Olsteras universitātes.

Anna Maklauda (Anna Mcleod):  Vai vari pastāstīt par galvenajiem vēsturiskajiem faktoriem, kas lika attīstīt paralēlas vai daudzpusīgas kopienas Ziemeļīrijā 

– kopienas, kas identificē sevi ar dažādām kultūrām, tradīcijām un likumiem?

B.D.:  Īrijas vēsture, kā arī vēsturiskās attiecības starp Īriju un Lielbritāniju turpinās jau ļoti, ļoti sen.  Būs tie, kuri uzskata, ka tas viss sākās ar normaņu kungu 

Strongbouvu, kurš ieradās Īrijā pēc īru cilšu vadoņu pieprasījuma.  Tas bija 12. g.s., bet Īrija ļoti drīz kļuva par Anglijas stratēģisko mērķi.  It īpaši sākot ar 

karalienes Elizabetes valdīšanas laiku Anglija centās Īriju pakļaut sev.  Laikā ap 1550. gadu karalis Henrijs astotais jau bija pakļāvis Īrijas austrumkrastu, savukārt 

Elizabete pirmā vēlējās pakļaut Īriju plašākā Eiropas kontekstā.  Te runa ir par reformāciju, pretreformāciju, kā arī individuālu valstu izveidošanos, it īpaši Anglijā.  

Tāpat runa ir par pieaugošu Spānijas ietekmi, kā arī par centieniem gāzt Elizabeti no troņa.

Karalienes Elizabetes kari bija gari un brutāli, bet laikā no 1594. līdz 1603. gadam Anglija pakāpeniski sakāva Olsteras hercogus un cilšu virsaišus.  Lai arī viņi 

turējās līdz pēdējam, ar laiku notika tas, ko vēsture sauc par „hercogu mukšanu.”  Tam sekoja būtiskākais notikums Īrijas vēsturē.  Runa ir par Olsteras 

plantāciju, kur Anglija karaļa Džeimsa vadībā nolēma, ka viņa tautiešiem no Skotijas, kā arī skotu presbitieriešiem un angļu zemniekiem, būtu jāpārņem īru zeme, 

lai ar lauksaimniecības palīdzību tie varētu kļūt par labiem zemniekiem un kārtīgiem galma pilsoņiem, kuri konkrēti būtu pakļauti Džiemsa kontrolei.  Ulsteras 

plantācijas projekts sākās 1610. gadā, nekavējoties sākās īru sacelšanās, it īpaši 1641. gadā.  Kromvela uzdevums bija apspiest sacelšanos, un visu laiku kopš 

tam ir bijuši ļoti apspiedoši un vardarbīgi laika posmi, kuros īri izmantoja principus par reliģijas un tiesību brīvību, lai saceltos pret angļiem.  Visā valstī plosījās 

vardarbība.  Runa patiesībā nav par Eiropas nacionālisma filozofiju, kādu pauda Apvienoto īru organizācija pēc Francijas revolūcijas.  Nacionālisms Īrijā izveidojās 

19. g.s. kopā ar Zemes līgu.  Īri centās atgūt īpašumtiesības uz zemi, kā arī nodrošināt reliģisku iecietību un brīvību.

Tajā laikā veidojās angļu plantācijas, angļu protestantisms, kā arī saites ar Angliju, kuras ar laiku noveda pie parlamentārā Apvienošanās akta, tas bija 1801. 

gadā.  No tā brīža Īrijā bija spēcīga Eiropas ietekme politiskā un filozofiskā ziņā.  Tas turpinājās līdz pat 1. pasaules karam, kad toreizējā Īrija tika ierauta milzīgajā 

traģēdijā, kura aprija visu Eiropu.  Tieši tajā laikā sākās tas, ko mūsdienās mēs pazīstam zem nosaukuma „Lieldienu sacelšanās.”  Tas bija 1916. gadā, kad grupa 

īru republikāņu un nacionālistu nolēma, ka zem kara aizsega būtu iespējams atbrīvoties no Lielbritānijas ar militāru metožu palīdzību.  Tas neizdevās.  Briti 

sacelšanos apspieda ļoti ātri un brutāli, un vairums procesa dalībnieku nonāca karātavās.

Tā bija liela kļūda, jo tie, kuriem tika piespriests nāves sods, kļuva par tautas varoņiem.  Reiz karš bija beidzies, Ziemeļīrijas protestanti konstatēja, ka viņu dēli 

bija cīnījušies Flandersas laukos, un lielākoties viņi bija gājuši bojā.  Tas nozīmēja, ka protestanti bija nesuši asins upuri Anglijas vārdā.  Viņi skaidri pateica, ka 

viņi nevēlas pašvaldību, viņi vēlas saglabāt saites ar Lielbritāniju.  Pašnoteikšanās atbalstītāji strikti uzstāja, ka tam jānotiek ļoti drīz, vai nu caur atklātu 

neatkarību, vai arī ar pašnoteikšanos.  Tas turpinājās līdz brīdim, kad Lielbritānija pašai Īrijai piešķīra neatkarību, bet Ziemeļīrija palika Apvienotajā karalistē, lai 

apmierinātu apvienības atbalstītājus un protestantus Īrijas ziemeļos.  Nacionālisti un republikāņi jaunajā Īrijas valstī, kā arī nākamajā Ziemeļīrijā, bija ļoti sašutuši.

Tādējādi Īrija tika sadalīta divās daļās.  Viena daļa sastāvēja Apvienotajā karalistē, bet otra kļuva par Īrijas republiku, kas bija neatkarīga valsts ar savu sistēmu, 

politiku un struktūrām.  Ziemeļīriju izveidoja 1922. gadā, bija ļoti skaidrs, ka tas ir Lielbritānijas reģions.  Ziemeļīrijas katoļi veidoja vienu, bet protestanti – divas 

trešdaļas no sabiedrības.  Tas nozīmēja automātisku minoritāti un vairākumu, kuras šķeļ kultūras un reliģiski jautājumi.  Politiskā nozīmē viena trešdaļa vēlējās 

apvienoties ar pārējo salu, savukārt divas trešdaļas vēlējās palikt kopā ar Lielbritāniju.  Tā bija iebūvēta politiska un kulturāla plaisa reģionā, kuru nacionālisti 

uzskatīja par neleģitīmu brīdī, kad apvienotās valsts atbalstītāji uzskatīja, ka viņiem ir vēsturiskas tiesības palikt kopā ar Lielbritāniju.

Ziemeļīrija izveidoja atsevišķu parlamentu, Lielbritānija tam nepievērsa īpašu politisku uzmanību.  Minoritāte uzskatīja, ka ir vesels skaits pilsonisko tiesību 

jautājumu, kādi būtu risināmi, jo šie ļaudis sevi uzskatīja par otrās šķiras pilsoņiem.  Sākot ar 20. g.s. 50. gadiem uz robežas sākās konflikti, kuru pamatā bija 

nacionālistu un republikāņu aizrautība, taču tie ātri beidzās.

Toties 1968. un 1969. gadā sākās pilsonisko tiesību kustība, kuru zināmā mērā ietekmēja franču sacelšanās Parīzē 1968. gadā, kā arī līdzīga kustība Amerikā, kur 

runa bija par tumšādaino pilsoņu cilvēka un pilsoniskajām tiesībām.  Līdzīga veida kustības veidojās arī citur pasaulē.  Pilsonisko tiesību kustību Ziemeļīrijā 

apvienotās valsts atbalstītāji pārprata.  Viņi uzskatīja, ja nacionālistu un republikāņu kustība centās izjaukt Ziemeļīrijas stabilitāti, taču vēsture mums pierāda, ka 

tā tiešām bija pilsonisko tiesību kustība.  Nacionālisti un republikāņi uzskatīja, ka gadījumā, ja viņiem būtu nodrošināta vienlīdzība un spēja pilnībā piedalīties 

Ziemeļīrijas dzīvē, tad tas nebūtu pavisam apmierinoši, bet tomēr nebūtu iemesla atklātam konfliktam.

Tomēr situācija ātri pasliktinājās, un vardarbība atgriezās, šoreiz reliģiskā konfliktā starp katoļiem un protestantiem.  Lielbritānijas bruņotie spēki ļoti ātri parādījās 

Ziemeļīrijas ielās, sabiedrība uzskatīja, ka armija atbalsta pastāvošo kārtību, kurā protestantu Ziemeļīrija ir apvienota ar plašāko valsti.  Nacionālisti drīz vien 

konstatēja, ka viņiem neviens nepievērš nekādu uzmanību, un sākās būtiskas traģēdijas, piemēram, Asiņainā svētdiena u.c.  Veidojās uzskats, ka Lielbritānijas 

armija ir vistiešākajā veidā vainīga par nevainīgu civiliedzīvotāju nogalināšanu Ziemeļīrijas ielās.

Ļoti ātri veidojās Īru republikāņu armija (IRA), un jo vairāk valsts veica noziegumus vai traģiskus uzbrukumus, jo polarizētāka kļuva Ziemeļīrijas sabiedrība.  

Republikāņi un apvienotās valsts atbalstītāji protestanti izveidoja paramilitāras struktūras, un laikā no 1969. līdz 1998. gadam, tātad – gandrīz 30 gadu laikā – 

bojā gāja gandrīz 4000 cilvēki, 50 tūkst. tika ievainoti, un bija vairāk nekā 30 tūkst. sprādzienu un neskaitāmi daudz šaušanas gadījumu.  Sabiedrība bija krasi 

polarizēta, un tas bija ļoti brutāls kopienas konflikts, kas bija tik vardarbīgs, ka tas konkrēti ietekmēja visu sabiedrību.  Droši vien tas bija nopietnāk Ziemeļīrijā 

nekā citur, jo cilvēki dzīvoja cieši kopā, tāpēc, ka apdzīvotās teritorijas bija konkrēti sadalītas uz reliģiskiem pamatiem, tāpēc ka situācija radīja bailes un 

neuzticību, kā arī tāpēc, ka kaimiņu okupācija centās saglabāt valsti ar policijas un bruņoto spēku palīdzību.  Runa ir par to, kā Lielbritānijas valsts risināja 

jautājumu par vardarbību.  Robeža bija šķidra, protestanti baidījās, ka viņus pārņems republika u.tml.  No jebkura skatu punkta bija skaidrs, ka uzticība kopienā 

bija pavisam sabrukusi, un konflikta pretīgais un brutālais raksturs veidoja patiešām baisu situāciju minētajā kopienā.

A.M.:  Vai vari pastāstīt, kā pats iesaistījies miera un samierināšanās kustībā Ziemeļīrijā?  Kāda toreiz bija situācija, un kā tu kopā ar kolēģiem attīstīji veidu, 

kā sadarboties ar šīm ļoti atšķirīgajām kopienām?

B.D.:  Es pieaugu konflikta centrā.  Tas sākās 1969. gadā un kļuva patiešām ietekmīgs 20. g.s. 70. gados, kad republikāņu cietumnieki sāka bada streiku, notika 

Asiņainā svētdiena, u.c.  Es biju ļoti jauns, es visu sapratu, un mani vecāki ļoti baidījās, ka arī es iesaistīšos konfliktā.  Vispār mani ir brālis, kuru vecāki nosūtīja uz 

skolu Anglijā, jo viņi baidījās, ka viņš varētu pieņemt republikāņu politiskās teorijas.

Man laimējās.  Arī es mācījos Anglijā un izbēgu no Ziemeļīrijas.  Vardarbība bija tik visuresoša, ka daži no maniem draugiem iesaistījās paramilitārās kustībās un 

gāja bojā.  Katru dienu notika sacelšanās.  Manam tētim bija veikals mazā pilsētiņā, trīs reizes tas tika uzspridzināts, un ģimenei tas nozīmēja lielas finanšu 

problēmas.  Es atgriezos Ziemeļīrijā kā jauns vīrietis un ļoti ātri iesaistījos brīvprātīgu un kopienas sektorā.  Es ļoti vēlējos palīdzēt ar situācijas risināšanu, un biju 

pārliecināts, ka mieru var izveidot un attīstīt nevis no augšas, bet gan strādājot no pamatiem.

Pašā sākumā nodarbojos ar attīstības izglītību, runa bija par tiesībām un tiesiskumu.  Pētījām nabadzību un veidus, kā cilvēki to var pārvarēt, lai sasniegtu 

tiesības un tiesiskumu.  Pēc tam es konkrēti veicināju sadarbību starp katoļiem un protestantiem, mēs meklējām veidus, kā vislabāk pārvarēt bailes un izveidot 

uzticību.  Tas bija ļoti, ļoti sarežģīts darbs, jo tam fonā bija vardarbība ar daudziem cilvēku un īpašuma upuriem.  Zaldāti gāja bojā, ļaudis aizvācās no 

Ziemeļīrijas, bija pakļautības un baiļu sajūta, un cilvēki pulcējās ļoti stingri noteiktās vienas identitātes kopienās.  Tas mūsu darbu padarīja vēl jo grūtāku.

Es darbojos dažādās jomās.  Kādu laiku biju Miera un samierināšanās centra vadītājs.  It īpaši republikāņi par to bija sliktās domās, jo viņi uzskatīja, ka mūsu 

darbs palīdzēja pilnveidot Lielbritānijas valsts mehānismu.  Patiesībā mēs centāmies pārvarēt esošās bailes un neuzticību.  Ironiskā kārtā Lielbritānijas armija 

sargāja mūsu darbu.  Derija bija sadalīta pilsēta, kur vienā pusē dzīvoja tikai protestanti, bet otrā pusē dzīvoja tikai katoļi un nacionālistu.  Šajā nozīmē Derija 

nelīdzinājās Mostārai u.c. pilsētām mūsdienu Bosnijā.  Bija protestanti, kuri uzskatīja, ka viņu pilsētas teritorijā notikusi etniskā tīrīšana, un tāpēc viņi sajuta bailes 

un apspiestības sajūtu.  Tas viss bija fonā darbam, kuru mēs darījām.  Tas bija politisks darbs.  Runa bija par paramilitārajām organizācijām, par cilvēkiem, kuri 

piedalījās parādēs un manifestācijās, par cilvēkiem, kuri citu cilvēku kultūru uzskatīja par pretīgu u.tml.  Mēs centāmies izglītot vienu pusi par otras puses kultūru, 

veicināt reliģisko konfesiju sadarbību, saprast cilvēku reliģiju un attiecīgos uzskatus, likt cilvēkiem saprast savus aizspriedumus, un tādējādi ļoti lēni veidot mieru 

un uzticību, lai cilvēki abās kopienās saprastu cits citu.

Mūsu telpās notika sprādzieni.  Anonīmi cilvēki pa telefonu mums ieteica vākties prom.  Mēs zaudējām kolēģus, kuri nevēlējās darboties tādos apstākļos.  No 

turienes es pārcēlos uz Enskilenu, kur notika patiešām nožēlojams notikums.  Piemiņas svētdienā, ka civiliedzīvotāji pulcējas, lai pieminētu 1. pasaules karā bojā 

gājušos, Īru republikāņu armija izvietoja sprāgstvielas, labi zinot, ka tur lielākoties pulcēsies protestanti un apvienotās valsts atbalstītāji.  11 cilvēki gāja bojā, ļoti 

daudzi tika ievainoti, un tam bija milzīga ietekme, ja runa ir par toreiz pastāvošo miera kustību, jo kļuva visnotaļ skaidrs, ka arī IRA ir gatava nodarboties ar kaut 

ko līdzīgu etniskajai tīrīšanai, ja vēlaties.  Eniskilenā es palīdzēju uzcelt divas ļoti būtiskas kopienas celtnes vietā, kur bija noticis sprādziens.  Vietējā kopiena ļoti 

vēlējās redzēt atdzimšanu no pelniem, un runa bija par kaut ko tādu, kas miera procesa kontekstā varētu apvienot abas kopienas.  Tā bija vispusīga attīstības 

programma, kuras pamatā bija miers un samierināšanās.  Nodarbojāmies ar ekonomisku attīstību, mākslu, kopienas iesaistīšanu, izglītību un attīstību.  Pēc tam 

nodarbojos ar garīgās veselības jautājumiem Ziemeļīrijā.  Jau bija parakstīts Lielās piektdienas līgums, bija atrasts politisks risinājums, un mēs uzskatījām, ka 

politiskie jautājumi pakāpeniski tiek, bet ļoti daudz cita veida jautājumu – netiek sakārtoti.

A.M.:  Kāda ir atšķirība darbā pirms 20 gadiem un tagad?  Kādi ir galvenie izaicinājumi, kādi jārisina miera aktīvistiem Ziemeļīrijā laikā pēc konflikta?

B.D.:  Protams, darbs tagad ir ļoti, ļoti citādāks nekā tas bija par 20 gadiem.  Protams, Ziemeļīrijā joprojām ir vietas, kuras joprojām ir dziļi šķeltas, joprojām ir 

konflikti par parādēm un manifestācijām.  Notiek spontāna vardarbība, un valstī, protams, joprojām ir disidenti republikāņi, kuri pēdējā laikā ir nogalinājuši 

policistus un zaldātus.  Tomēr vardarbības līmenis ir pat ļoti samazinājies, lai arī mūsdienās ir būtiskas problēmas, kuras netika atrisinātas politiskajā kontekstā.  

Lielās piektdienas līgums 1998. gadā bija trīspusējs līgums Ziemeļīrijā.  Mēs tikām pie Asamblejas, pie vēlēšanām, cilvēka tiesībām, vienlīdzīgām iespējām un 

godīgu nodarbinātību.  Tas nebūtu noticis, ja Londona un Dublina nebūtu pat ļoti centušās nodrošināt, ka iekšējais risinājums būs veiksmīgs, un nebūs vietas 

tiem, kuri vēlas izmukt no risinājuma raugoties dienvidu vai arī Londonas virzienā.

Pēdējais faktors ir tāds, ka runa ir par šīm salām, par Skotiju, Velsu, Menas salu, Īrijas republiku, Angliju un Ziemeļīriju, kas tagad ir savestas kopā.  Amerikas un 

Eiropas ietekme it īpaši nodrošināja, ka visa situācija ir akmenī kalta, runa ir par trīspusēju iekšēju, pārrobežu un visas Lielbritānijas juridisku situāciju, kuras 

ietvaros neviena puse nevar darboties bez otras un trešās.  Tajā pat laikā, bija arī tādi jautājumi, kuriem netika pievērsta nepieciešamā uzmanība, piemēram, 

konflikta upuri, tiesiskums, piemiņa, atzīšana, reparācijas, un kopienas spēja izmantot iespējamo Patiesības un samierināšanās komisiju un tās darbu.  

Pakāpeniski šīs lietas tika atrisinātas.  Atrisināti jautājumi par policijas darbu un tieslietām, mums ir savs tieslietu ministrs.  Tie ir jautājumi, kuri vairs netiek risināti 

Londonā.

Taču citās jomās kopiena joprojām kasa brūces.  Pirms pāris vakariem televīzijā bija sižets par Kingsmilas uzbrukumu, kurā IRA nogalināja 10 cilvēkus, vienkārši 

tos nošaujot.  Asiņainās svētdienas jautājums beidzot tika atrisināts pagājušajā gadā un pēc ļoti lielām grūtībām.  Cilvēki runāja arī par Asiņaino piektdienu, kad 

IRA veica bombardēšanu Belfāstā, kur gāja bojā pat ļoti daudz cilvēku.  Politiķi absolūti nav bijuši spējīgi risināt šo situāciju.  Nav atrisināts jautājums par to, kā 

šī kopiena var pieminēt vardarbību, ja cilvēks ir bijis Lielbritānijas valsts vardarbības upuris, ja cilvēks ir republikānis vai valstij uzticīgs protestants, ja cilvēku 

ietekmēja vardarbība, ja cilvēks kļuva par republikāņu teroristu upuri u.tml.  Upuru atbalsta organizācijas, kādas veidojās pagājušā gadsimta 90. beigās un šī 

gadsimta pirmajos gados, pašas sadalījās reliģiskās nometnēs, ļaudis vienā pusē konkrēti uzskatīja, ka ir otras puses upuri.  Vienā pusē bija teroristi, otrā pusē 

bija brīvības cīnītāji.  Ziemeļīrijā tā joprojām ir problēma.  Jautājums par mieru un samierināšanos joprojām ir būtisks, mēs joprojām ar to nodarbojamies.

Darbs, kādu es veicu tagad, pēc 20 gadiem un miera procesa kontekstā, ir saistāms ar situāciju pēc atrisinājuma.  Uzskatām, ka konflikts ir beidzies, bet, 

manuprāt, runa lielākoties ir par konflikta pārvaldīšanu un ne atrisināšanu.  It īpaši vardarbības upuru starpā ir pietiekami būtiski jautājumi par garīgo veselību.  

Sākumā bija ļoti viegli identificēt tos, kuri sēroja, un tos, kuri bija ievainoti, kopiena uzskatīja par upuriem.  Taču joprojām ir milzīgi svarīgi jautājumi par to 

cilvēku garīgo veselību, kuri baidījās, kuri redzēja vardarbību, kuri konstatēja armijas, policijas, ugunsdzēsības vai ātrās palīdzības kontekstā notikušu 

vardarbību. Viņiem ir ļoti, ļoti lielas vajadzības.  Mēs cenšamies identificēt ietekmēto cilvēku skaitu, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanu tiem, kuri acīmredzot cieš 

no Pēctraumas stresa sindroma (PTSD).  Šī ir kopiena, kura noveco, mēs domājam par to, kā tā attīstās un par to, kā veselības aprūpes sistēma šos cilvēkus ir 

pievīlusi.  Šādus pakalpojumus var dabūt Dublinā vai Eseksā, bet Ziemeļīrijā nav izveidota sistēma, lai risinātu to cilvēku konkrētās vajadzības, kuri bija 

vardarbības un konflikta upuri.  Viņiem ir ļoti specifiskas garīgās veselības problēmas.

A.M.:  Cik veiksmīgas, tavuprāt, bijušas Patiesības un samierināšanās komisijas Dienvidamerikā un Āfrikā?  Vai šāda veida komisija būtu lietderīga arī Ziemeļīrijā?

B.D.:  Tas ir ļoti plašs jautājums, un man nešķiet, ka šī kopiena patlaban ir tādā vietā, kur tā varētu šo lietu pārrunāt un nospriest ērtā veidā.  Daudz runāts par 

Dienvidāfrikas Patiesības un samierināšanās komisiju laikā pēc konflikta.  Jā, tas tā varēja notikt Dienvidāfrikā, bet neesmu pārliecināts par to, cik lielā mērā tā 

ir taisnība, jo esmu pārliecināts, ka arī tur joprojām ir ļoti daudz atklātu jautājumu, jo komisija tika izveidota ļoti drīz pēc tam, kad konflikts beidzās.

Ziemeļīrija šajā ziņā ir ļoti atšķirīga.  Ziemeļīrija bija dziļi šķelta kopiena, un lai arī nonāvēto un ievainoto cilvēku skaits varbūt nav tikpat liels kā citos konfliktos, 

proporcionālā nozīmē konflikts tomēr ļoti ietekmēja skaitliski ļoti mazu kopienu.  Pateicoties šo kopienu raksturīpašībām un pieredzei, ir veidota neuzticēšanās 

un bailes, kas turpinās pat ļoti ilgi.  Mūsu kopienas un it īpaši politiķi joprojām ir ļoti negribīgi, ja runa ir par šīs lietas risināšanu.  Ir bijuši vairāki centieni, 

piemēram, pirms diviem vai trim gadiem iznāca Eimsa Bradlija ziņojums.  Tas bija ļoti drosmīgs centiens to visu aplūkot, taču ziņojumu ne visi vērtēja īpaši 

pozitīvi.  Tomēr, manuprāt, šīs lietas atkal aktivizējas.

Ziņojumā bija runa par tieslietām, reparācijām, piemiņu, to, kā mēs aplūkojam piemiņu, kā mēs aplūkojam pagātni, kā mēs atzīstam to, ko abas puses darīja 

pagātnē, un kā mēs risināsim jautājumu par sāpēm, kādas šī kopiena jūt joprojām.  Ir interesanti, ka politiskā nozīmē tieši republikāņi cenšas risināt jautājumu 

par samierināšanos, ir savdabīgi, ka tieši viņi ir tie, kuri ar to nodarbojas.  Vienotas valsts atbalstītāji joprojām ļoti lielā mērā neuzticas republikāņiem politiskā un 

sabiedriskā nozīmē.  Pēdējā laikā republikāņi ir izmantojuši medijus, tie ir centušies veidot politiskas saites ar vienotās valsts atbalstītājiem, lai runātu par to, kā 

kopiena var sasniegt nākamo posmu.  Mums ir politiskais risinājums, izveidotas institūcijas, tās dara savu darbu, mums ir atbalsts no Eiropas Savienības, 

Dublinas un Londonas, taču joprojām ir atvērts jautājums par to, kā kopiena var pārbaudīt to, kas tajā notika pagātnē.  Manuprāt šī ir īsta kustība, bet es 

neprotu spriest par to, cik ātri tas viss notiks un kā šī kustība veidosies.  Taču kustība notiek, un, manuprāt, tas ir ļoti apsveicami.

Atklāts ir jautājums par to, vai šie aktīvisti spēs pievest savu kopienu pie galda, vai runa būs par amnestiju, vai upuri patiešām kādreiz uzzinās īstu patiesību, kā 

arī, vai tas notiks laikus, jo mūsējā ir novecojoša kopiena.  Vairums nāves un ievainojumu gadījumu un attiecīgā trauma notika pagājušā gadsimta 70. gadu vidū 

un beigās, kā arī 80. gadu sākumā.  Patlaban attiecīgajiem cilvēkiem ir 50 vai 60 gadu, un viņi jūt steidzamu nepieciešamību, kopienai risināt šos jautājumus.  

Garīgās veselības kontekstā mēs zinām, ka traumai, kādu daudzi cilvēki sajuta, ir ļoti gara aste.  Cilvēki joprojām cieš no PTSD u.c. ar traumu saistītām 

problēmām.  Viņi nemeklēja palīdzību pirms 20 gadiem, viņi joprojām jūt sāpes un nemieru.  Tas rada mazspēju, kura ir ļoti jēla.  Tā nekur nav pazudusi, un 

politiskajai kustībai jānotiek tagad, tai jānotiek nākamo 10 gadu laikā pirms šie cilvēki nomirs.

Patiesībā ir arī tas, ko daudzi cilvēki uzskata par traumu starp paaudzēm.  Runa ir par to, ka vecāki sāpes, izolāciju un neapmierinātību nodod tālāk saviem 

bērniem, un arī tas ir jautājums, kura kontekstā ir vajadzīgs risinājums.  Jā, situācija attīstās lēnām, mums nav tādas Patiesības un samierināšanās komisijas, 

kāda ir veidota citur, bet mums tomēr ir vajadzīgs process, kuru risina gudru cilvēku komisija no ārpuses, tiem jābūt cilvēkiem, kurus akceptē visas konfliktā 

iesaistītās puses un kuriem ir politiķu atbalsts, lai viņi var risināt attiecīgo procesu.  Tomēr ir kustība, notiek sarunas, un esmu cerīgs, ka kaut kas labs notiks ne 

pārāk tālā nākotnē.

A.M.:  Droši vien ļoti daudz laika ir jāpavada, veidojot uzticību starp kopienām.  Ko vari pateikt par veiksmīgiem piemēriem šajā jomā, arī domājot par 

projektiem vai iniciatīvu, kas nebija veiksmīga.  Kāpēc, tavuprāt, daži procesi bija, bet citi – nebija veiksmīgi?

B.D.:  Mums laimējies tādā ziņā, ka Ziemeļīrija ir saņēmusi ļoti daudz atbalsta no ārpuses.  Galu galā Ziemeļīrija ir rietumu valsts, un tā ir saņēmusi atbalstu no 

cilvēkiem, kuri tāda vai cita iemesla dēļ savulaik emigrēja uz Kanādu, Ameriku, Austrāliju un Jaunzēlandi.  Tā ir īru diaspora, šie ļaudis vēlas palīdzēt ar miera 

procesa attīstīšanu.  Ir daudz ārvalstu organizāciju, piemēram, Starptautiskais Īrijas fonds, kā arī Īrijas fonds, kas nodarbojas ar šī lietām.  Arī Īrijas un 

Lielbritānijas valdība ļoti vēlas atbalstīt miera procesu.

Pat konflikta visbriesmīgākajā posmā bija centieni veidot kopienas attiecības.  Toreiz tas bija briesmīgs paradokss.  Kas gan gribētu veicināt samierināšanos 

tādu kopienu starpā, kuras ļoti skaidri nodarbojās ar konfliktu?  Tajā laikā konflikta dalībnieki to visu aplūkoja ar ļoti konkrētu skepsi.  Taču gadu laikā veidojies 

ļoti bagātīgs pieredzes klāsts, ja runa ir par miera veidošanu un konfliktu risināšanu.

Eiropas Savienība ir finansējusi vairākas miera attīstīšanas programmas, Ziemeļīrija ir saņēmusi miljardiem eiro, lai process sāktos ne tikai no augšas, bet arī no 

apakšas.  Kopienas ir iesaistītas ļoti dažādās aktivitātēs, ir organizācijas sievietēm, jauniešiem un pilsētu iedzīvotājiem.  Tās darbojas dažādos līmeņos, lai 

veidotu pārliecību, ka var veidot saites, var sarunāties, var diskutēt kultūru, vēsturi, pašu konfliktu, ko tas nozīmē, būt britam, kas dzīvo Ziemeļīrijā vai īru 

nacionālistam, kas dzīvo Apvienotajā karalistē, bet vienalga cer, ka kādreiz dzīvos apvienotā Īrijā.  Kā var veidot tiltu starp šīm divām konkrēti pretējām 

cerībām, kā var atbalstīt miera kustību un iebetonēt to kopienā, kurā patlaban un joprojām bērni nemācās vienās un tajās pašās skolās?  Izglītības sistēmas ir 

pilnīgi dažādas.  Esam saņēmuši finansējumu no visdažādākajām organizācijām, kā arī no Eiropas valstīm un Lielbritānijas un Īrijas.  Esam nodarbojušies ar 

visdažādākā veida projektiem, sākot ar ļoti vienkāršu uzticības veidošanu.

Pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā bija viens ļoti skaidrs jautājums.  Nacionālisti un katoļi bija pašpārliecināti, tika uzskatīts, ka viņējā ir ļoti stipra kopiena, 

kurā kultūra visiem ir viena un tā pati.  Savukārt, protestantu starpā bija visdažādākās konfesijas, tāpēc viņus uzskatīja par mazāk pašpārliecinātiem, par 

ļaudīm, kuriem vairāk uzbrūk, kā arī par nedrošiem cilvēkiem.  Runa bija par „vienas identitātes” izveidošanu, un speciālisti uzskatīja, ka tas īpaši bija svarīgi 

protestantiem, lai pilnveidotu viņu spējas un pārliecību, ka var sarunāties arī ar katoļticīgajiem kaimiņiem.  Tās bija ļoti sarežģītas sarunas par identitāti un 

politiku, domājot par to, kur protestanti vēlējās būt.  Tas turpinājās no 80. gadu sākuma līdz pat 90. gadiem, kad miera process sākās.  Bija ļoti sarežģīti 

jautājumi par parādēm, manifestācijām, kultūras pārsvaru, kā arī par to, kā kultūra var inficēt un nobaidīt citas kopienas.  Bija finansējums projektiem par to, kā 

veikt pārliecinātas sarunas, kā nodrošināt, ka tava balss tiek sadzirdēta, kā politiski izprast otras puses reliģiju, kultūru un politiskās cerības.  Pati miera 

programma saveda kopā finansējuma mehānismus, kas ļāva vietējo pašvaldību pārstāvjiem sanākot kopā politiskā kontekstā, lai spriestu par finansējuma 

nodrošināšanu piemērotiem kopienas aktīvistiem.  Šiem cilvēkiem bija jāpieņem lēmumi, un tas nozīmēja, ka politiskā vadība bija spiesta sadarboties.  Ja tā, 

tad arī tie, kuri saņēma naudu varēja sadarboties.  Pakāpeniski bija skaidrs, ka politiķi var sadarboties, un tāpēc nav iemesla, kāpēc tāpat nevar darīt arī citi.  

Arvien vairāk politiķi bija spiesti nākt pie galda un risināt šos pietiekami sarežģītos jautājumus.

Vārdu sakot, tika izveidota vesela sērija programmu, kas palīdzēja risināt šāda veida jautājumus.  Vispirms bija nepieciešamas konsultācijas ar attiecīgajām 

kopienām, un bija daudz jautājumu par to, kā to visu risināt, kā veicināt prasmju izveidošanu jautājumā par konfliktu risināšanu un par sarunu vešanu.  Ļoti lielā 

mērā šo prasmi cilvēki izmantoja arī citur Eiropā un pasaulē, kur bija etniska rakstura vai identitātes konflikti, kur bija cilvēku kustība saistībā ar vairākumu un 

minoritāti robežās, kuras cilvēki paši nebija noteikuši un valstīs, kurām tie nebija uzticīgi.  Bija iespējams noteikt, cik leģitīmas vai neleģitīmas ir šo cilvēku 

prasības, lai pēc tam domātu par kaut kāda veida samierinājumu.

Saproti, nav vēl tas brīdis, kad mēs varam teikt, ka Ziemeļīrijā ir notikusi samierināšanās, un es vispār nezinu, vai samierināšanās šī vārda plašākā nozīmē 

vispār ir iespējama.  Tomēr ir skaidrs, ka mūsējas vairs nav atklāts konflikts, ir noticis miera risinājums.  Konflikts ir pārvaldīts, un līdz brīdim, kad mums ir Miera 

un samierināšanās komisija un mēs katrs jutīsimies ērti savā ādā, būs jautājumi par to, kā veidot saites ar Eiropas identitātes un ne tikai nacionālas identitātes 

palīdzību.  Runa ir par to, vai cilvēks sevi uzskata par īru, par britu vai par ziemeļīru.  Interesantā kārtā cilvēki arvien biežāk sevi sauc par ziemeļīriem, lai 

identificētu sevi ar kaimiņiem un nevis par cilvēkiem republikā vai aizjūras kaimiņiem Lielbritānijā.  Tas vispār ir ļoti pozitīvs process.

Vārdu sakot, mēs patlaban pārvaldām konfliktu, bet neesam gluži nonākuši pie tā atrisināšanas.  Darbs turpinās, un pašreizējās prasmes atšķiras no tām, kuras 

bija nepieciešamas konflikta sākumā, tās arī nav tās pašas prasmes, kuras ar laiku pieveda politiķus pie galda.  Cerība ir tāda, ka ar laiku mēs pievedīsim 

politiķus pie kaut kāda veida Miera un samierināšanās komisijas izveidošanas.

A.M.:  Ņemot vērā tavu pieredzi un ekspertīzi jautājumā par konflikta pārvaldīšanu, kāds būtu tavs padoms politiķiem un kopienu līderiem Eiropā, kuri 

sajūt spriedzi starp kopienām?

B.D.:  Nav šaubu, ka mācību no Ziemeļīrijas var izmantot arī citur, taču katram konfliktam ir sava topogrāfija un unikālais raksturs un vēsture.  Katram konflikta 

ir unikāli politiski spiedieni, nacionālisms, robežas, ka uzspiestas vai dzēstas vienas sabiedrības grupas centienu rezultātā.  Versaļas līgums pēc 1. pasaules 

kara pārkārtoja visu Eiropu, tas pats notika pēc 2. pasaules kara, un šo notikumu mantojumu mēs jūtam vēl joprojām.

Lūk, Beļģijā ir valoņi un flāmi, un tā ir ļoti interesanta situācija.  Tie visi ir katoļi, bet viņi runā atsevišķās valodās un viņiem ir citas politiskas cerības.  Esmu bijis 

Bosnijā, esmu bijis Šrebrenīcā.  Esmu redzējis līķus un zinu, ka joprojām tiek izmantoti DNA testi, lai noteiktu upura uzvārdu un ģimeni.  Es ļoti labi saprotu 

vēstures lomu šajā lietā, un tā turpinās.

Nekad neesmu bijis Baltijas valstīs, taču plašākā nozīmē es saprotu, kā it īpaši Krievija un Vācija ir ietekmējušas notikumus minētajās valstīs laikā kopš 2. 

pasaules kara un tā sekām. Runa ir par holokaustu, par to, kā mūslaiku Igaunija, Latvija un Lietuva centās pievienoties Eiropas Savienībai.  Tāpat kā Ziemeļīrijā, 

šie bija universāli procesi, kuri var samazināt nacionālisma un identitātes problēmas.  Cilvēki var sevi asociēt ar plašāku Eiropas ģimeni.  Es uzskatu, ka Eiropas 

Savienība ir lielisks miera process, tas ir eksperiments bez ceļa kartes.  Mērķis ir pārkārtot Eiropu tā, lai nekad vairs neatkārtotos kari un robežu pārkārtošana 

kādu mēs visi atceramies.

Nešaubos, ka mācību no Ziemeļīrijas var izmantot arī citos procesos un debatēs, bet es ļoti labi saprotu, ka katrā vietā ir sava situācija un unikālās problēmas.  

Tomēr, kā jau teicu, mūsu darbam ir bijusi ļoti skaidra sabiedriska ietekme laikā, kad konflikts ir beidzies, un esmu pārliecināts, ka mēs savus rezultātus varam 

dalīt Eiropas un arī pasaules kontekstā.  Te ir jādomā par to, kā mēs attiecamies pret upuriem un tiem, kuri palika dzīvi.  Mēs šajā jomā nedarām pietiekami, 

mēs nekad tajā neesam darījuši pietiekami.  Pieļāvums ir tāds, ka cilvēki paši atkopsies un kamēr ielās nav atklātas vardarbības, pie mums valda miers.  Ir 

nepieciešams izveidot pakalpojumus, sistēmas un mehānismus, lai risinātu šos jautājumus, un tas ir būtiski svarīgs darbs.  Manuprāt, it īpaši Ziemeļīrija var ļoti 

palīdzēt, un man gribas domāt, ka runa ir ne tikai par fiziskajiem jautājumiem, par kuriem esam runājuši, par tiem, kuri gāja bojā un tapa ievainoti.  Runa ir arī 

par tiem, kuri palika dzīvi. Tas veido kontaktus ar nākamajām paaudzēm, un mums ir jāpārliecinās, ka pašreizējie konflikti neatstāj ietekmi starp paaudzēm.
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