Regioniniǐ konfliktǐ formavimasis:
aiškinimas remiantis saugumo kompleksǐ teorija
Straipsnyje VLHNLDPDSDJUƳVWL ir paaiškinti YLHQą iš JDOLPǐ regioniniǐ konfliktǐ sisteminio formavimosi mRGHOLǐ, atskleidžianWƳ
svarbiausius šio proceso aspektus. Visa tai pateikiama apž velgiant svarbiausius NRQIOLNWǐ sWXGLMǐWHRULQLXV pagrindus, apimant
reikšmingus kRQIOLNWǐVDPSUDWRs, tipologijos ir dinamikos konceptus. Didžiausias Gơmesys teikiamas dispuWǐNLOmơV SULHåDVþLǐ suvokimui bei kRQIOLNWǐ regionalizacijos proceso aiškinimui, remiantis
saugumo kRPSOHNVǐ teorija. Pastarasis modelis grindžiamas saugumo NRPSOHNVǐ egzistavimu, JDOLEǌWL naudingas tiek identifikuojant, tiek analizuojant regioninius konfliktus.
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ƲVADAS
Žvelgiant Ƴ tarptautinĊ sistHPą matyti, kad regioniniu lygmeniu ji
vystosi nevienodai. Vienuose regionuose LãVLY\VþLXVLRs demokratLQơV
valsW\EơV kuria taikos zonas, kituose – formuojasi karo zonos su chaotiškais prievartos ir smurto proWUǌNLDLV Šitokia fragmentacija kelia vis naujus
LããǌNLXs pasaulio politikos vystymuisi, tuo SDþLu inicijuoja tolimesnius
tarptauWLQơV politikos pokyþLXV bei politikos mRNVOǐ tyrinơjimǐkryptis.
Po Šaltojo karo pabaigos, pasibaigus YLVą tarptauWLQĊ sistHPą persmelkusiai dviejǐ supergalybiǐ konfrontacijai, iš tiesǐ padidơjo Gơmesys Ƴvairioms UHJLRQLQơPs studijoms. Minơti netolyJǌs regionǐ vystymosi bruožai reikalauja vis gilesniǐ juose vyksWDQþLǐ procesǐ aQDOL]ơV
studijǐ. Daugelis sutinka, kad regioniniai konfliktai turơtǐ bǌti neatsiejama tokiǐtyrinơjiPǐ objektǐ dalis, galinti atskleisti ir paaiškinti
nemažai tam tikrǐ regionǐ specifiką OHPLDQþLǐ DVSHNWǐ. Be to, konfliktǐ mastai, nepaisant egzistuojDQþLRs tarptauWLQơs sistemos galios balanso pasikeitimǐ ar kitokiǐ SULHåDVþLǐ, nuolat didơja: ƳWUDXNLDmos vis
naujos valsW\EơV DXNǐ VNDLþLXV nuolat auga, pasekmơV darosi vis sun40

kiau prognozuojamRV7RGơO analizuoti konfliktus tik tiesiogiai juose kariaujDQþLǐpusiǐ atžvilgiu jau darosi nebetikslinga. Mažai kas prieštarauja plinWDQþLDm SRåLǌULXL, jog dauguma kRQIOLNWǐ, nepaisant jǐ WLSǐ
daugiau ar mažiau paveikia juos VXSDQþLą UHJLRQLQĊ DSOLQNą Taigi, šiuo
SRåLǌULX UHJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ analizavimas – tai dar gana naujas analitinis žvilgsnis Ƴ (vykusius ir tebevyksWDQþLXV pasaulio konfliktus per reJLRQLQơV dimensijos SUL]PĊ
B.Buzanas savo knygoje “ŽmRQơV valsW\EơV ir baimơ´ analizuodaPDVWDUSWDXWLQơMH sistemoje YHLNLDQþLǐ VXEMHNWǐ saugumo problemas, vienu iš DQDOL]ơV lyJLǐ išVN\Uơ regioninius saugumo kompleksus1 . Tai – vienas SLUPǐMǐ EDQG\PǐWDUSWDXWLQơV sistemos studijose, išsamiai pažvelJXVLǐ Ƴ UHJLRQLQLǐ sanW\NLǐ SUREOHPDWLNą saugumo aspektu. Regioniniai
saugumo kompleksai – regioniniǐsantykiǐ aspektus tyrinơjDQþLǐ specialisWǐ gana SODþLDL taikomas analitinis ƳUDQNLV
Pastarasis teorinis modelis tapo ir šios studijos kertiniu pagrindu,
hipotetiškai numanant egzistuojDQþLXV fundamentalius ryšius tarp regioninius santykius SHUVPHONXVLǐ ƳYDLULDXVLǐ saugumo LQWHUHVǐ ir regioniQơs reikšmơs konfliktǐkilimo. Tokiǐ VąVDjǐ egzistavimas ir paskatino
regioninius konfliktus traktuoti ir analizuoti bǌWent saugumo kRPSOHNVǐ
pagrindu, pagrindžiant šiuos galimus tarpusavio sąveikos ryšius.

TEORINIAI KONFLIKTǏ STUDIJǏ PAGRINDAI
Konfliktǐ ir karǐ konceptǐ samprata, tipologija ir dinamika. Karai ir konfliktai ilgus amžius formuoja žmonijos istoriją K.Deutschas teigơ
kad karo supratimas ir jo panaikinimo EǌGǐ ieškojimas yra vienas svarbiausiǐ mǌVǐ darbotvarkơs klausimǐ. Šis klausimas išliko aktualus iki
ãLǐGLHQǐ tai rodo DNDGHPLQLǐ konferencijǐ gausa, mokslo ƳstaiJǐ Ƴsteigti
taikos tyrimǐ institutai, periodiniai žurnalai ir begalơ akademLQơs liteUDWǌURV Daugelis PRGHUQLǐPRNVOLQLQNǐ siekia išvystyti visaapiPDQþLą
NDUǐ ir kRQIOLNWǐ studijǐ teoriją bet iki ãLǐ GLHQǐ daugiausia galima matyti, anot C.W.Hendersono, „tik konkuruojDQþLDVLU net konfliktuojDQþLDV
idơjas apie NDUą“2 .
Reikia konstatuoti, kad iš bandymǐ sukurti NDUǐ ar konflikWǐ teorijas, K.Waltzui bene geriausiai pavyko susisteminti tuometines žinias apie
karǐ kilmĊ. Tai jis Ƴgyvendino savo bendroje karo SULHåDVþLǐteorijoje,
DSLPDQþLRMe tris svarbiausius DQDOL]ơs lygius-kategorijas: indiYLGXDOǐ
valstybinƳ ir sisteminƳ 3 .
41

K.Waltzo modelis – tai tik SDJULQGLQơVtHRULQơV NDUǐ priežastys, iš
HVPơV QHSDDLãNLQDQþLRV YLVǐ NDUǐ kadangi jie kyla GơO daugelio VXGơWLQJǐ faktRULǐ kombinacijǐ be to, jǐ kilmơV supratimas nuolat kHLþLDVL
Vienas to pavyzdys – tai S.Huntingtono tvirtinimas, kad ateityje keisis
pats NDUǐ ir kRQIOLNWǐ SREǌGLV VLOSQơV ideoloJLQLǐ ir ekonominLǐ veiksQLǐ reikšmơ sWLSUơV kulWǌULQơV kRQIOLNWǐ priežastys ir „konfliktai kils ties
kulWǌULQơPLs sienomis, VNLULDQþLRPLs civilizacijas“ 4 .
Dažnai konflikto ir karo terminai yra naudojami kaip sinonimai, taþLDX šiame VWUDLSVQ\MHMǐ atskyrimas yra EǌWLQDV nes aptariami regioniniai konfliktai, ne tik regioniniai karai.
Konfliktas yra kur kas platHVQơ sąvoka. Bendrai kalbant, konfliktas
kyla, kuomet dvi SXVơV pastebi tarpusavio nesutarimus ir kiekviena siekia juos LãVSUĊsti savo naudai. Dalis kRQIOLNWǐ yra neišvengiama žmRQLǐ
tarpusavio sąveikos pasekmơ tad neturơWǐ bǌti traktuojami kaip nenormalus reiškinys. Tarptautiniuose santykiuose konfliktai kyla, kai sistemos aktoriai veikia vienas NLWą ir varžosi kylant nesuderinamiems interesams. TDþLDu konfliktai nebǌtinai turi bǌti JUơVPơ savaime. Pasak
Ch.W.Kegley ir E.R.Wittkopfo, „konflikto pasekmơ tampa JUơVme, kai
partneriai imasi JLQNOǐ siekdami LãVSUĊVWL iškilusias problemas“5 .
Karai gali EǌWi DSLEUơåLDPi daugeliu varianWǐ: J.S.Goldsteinas paprastumo GơOHi VLǌOo karus traktuoti kaip „ilgalaikƳ tarpgrupinƳ smXUWą
(sukeliantƳ sužeidimus ir žmoniǐ mirtis), kuriame mažiausiai bent vienoje pusơje dalyvauja valsW\ELQơV NDULQơV SDMơgos“6 . Tai pakankamai abstraktus DSLEUơåLPDV, tiksliai nenusakantis, kada baigiasi taika ir prasideda karas, be to, kaip matysime, ir nevalstybiniǐ aktoriǐ ginkluoti
konfliktai gali peraugti Ƴ NDUą. Neabejotinai reikia dar keleto kRN\ELQLǐ
ar kiekybiniǐNULWHULMǐ, OHLGåLDQþLǐ tiksliau nustatyti mus domLQDQþLą
ULEą. Pasitelkus pagalbinius kriterijus, galima atskirti skirtingus konfliktǐ tipus. Tai galima padaryti remiantis pagrindiniǐdidžiausiǐ tarptautiniǐ konfliktǐ tyrimo institutǐ teikiama informacija (HIIK, COW,
CSP ir AKUF7 ). Vis GơOWo reikia pasakyti, kad Gơl EHVLVNLULDQþLǐvertinimo metodǐ nepavyks pateikti YLHQLQJǐ, tiksliǐ ir vasaapimanþLǐ
GHILQLFLMǐ
Remiantis kiekybiniais faktoriais COW ir CSP išskiria tris konflikto tipus: smulkus ginkluotas konfliktas (mažiausiai 25 NDULQLǐ DWDNǐ
aukos per metus, mažiau nei 1000 aukǐ per visą kRQIOLNWą ; vidutinis
ginkluotas konfliktas (mažiausiai 25 NDULQLǐ DWDNǐ aukos per metus, ma42

žiau nei DXNǐ per metus, bet daugiau nei DXNǐ per visą konflikto istoriją  karas (daugiau nei 1000 DXNǐ per metus).
Pastarasis NDUǐ DSLEǌGLQLPDV yra populiariausias mokslinơje literaWǌroje ir tyrimuose, nes duoda gana DLãNǐ NULWHULMǐ (1000 karinLǐ DXNǐ
per metus), leidžiantƳ nesunkiai juos DSLEUơåWL. TDþLDu toks skirstymas
neišvengia WUǌNXmǐ jis gana formaliai sugrupuoja karus, neatsižvelgiant
Ƴ kariaujDQþLǐ pusiǐ kiekybinius parametrus (valsW\Eơs dydis, kDULQơV
SDMơgos (galia) ir pan.). Tikơtina, kad toks skirstymas gali bǌti priimtinas mažoms ar vidutinio dydžio ir atitinkamǐNDULQLǐ JDOLǐ valsW\EơPV
TDþLDu kalbant apie valstybes, kuriǐ gyventojǐ VNDLþLXs VNDLþLuojamas
virš šimto miliMRQǐ (Kinija, Indija, Rusija, Pakistanas ir pan.) ir WXULQþLǐ
daug didesnĊ karinĊ galią (pvz., milijonines armijas ar net branduoOLQƳ
JLQNOą) palyginti su oponentais, šie kiekybiniai karo VOHQNVþLai atrodo
pernelyg maži. Taigi, kokybiškai toks DSLEǌGLQLPDs gana sunkiai suprantamas ir pagrindžiamas, neatitinka realios tikroYơV GơO ko gaunami
QHUHSUH]HQWDW\YǌV W\ULPǐ duomenys.
VRNLHþLǐ tyrinơtojai (HIIK ir AKUF), DSLEǌGLQGDPi karus, labiau
linkĊ pasikliauti kokybiniais parametrais. Heidelbergo mokslininkai kaUą nusako kaip „sistHPLQƳ koOHNW\YLQƳ UHJXOLDULǐJLQNOǐ galios naudojiPą³ Hamburgo institutas karus DSLEUơåLD trimis kriterijais: pirmiausia,
mǌãLXRVH yra ƳWUDXNWDPDåLDXVLDL dvi kovojDQþLRV SXVơV NXULǐ bent viena – reguliarios valsW\ELQơV galios SDMơgos; antra, centralizuota iš abiejǐ
SXVLǐ organizacija, nesvarbu, ar gynybiniais, ar puolimo tikslais; WUHþLD,
NDULQơV operacijos rodo tam WLNUą tĊstinumo laipVQƳ DWDkos Qơra spontaniškos DU DWVLWLNWLQơV konfrontacijos, ƳWUDXNLDPL aktoriai veikia pagal paruoštą strategiją.
Iš pateiktǐ DSLEUơåLPǐ matyti, kad QơUa aiškios skiriamos linijos
tarp konflikto ir karo. TDþLDu galima teigti, kad kokybiniais kriterijais
nusakomi karai apima tiek ginkluotus konfliktus, tiek karus, apLEUơåWXV
kiekybiniu EǌGX
Remiantis šiais pastebơjimais aiškơja, kad studijǐ objektu prasminga laikyti UHJLRQLQơV reikšmơV ginkluotus konfliktus, kokybine prasPHSDWHQNDQþLǐ Ƴ ÄNDUǐ³NDWHJRULMą ƳYDLULDLV mastais ƳWUDXNLDnþLXV bent
GYLHMǐ SXVLǐ karines SDMơJDVLU NDULQĊ galią. Tai apima tarpvalstybinius konfliktus, kuriems EǌGLQJi kariniai PǌãLDi ar NDULQơs MơJRs demonstravimas tokiais EǌGDLV kaip GLGHOơV apimties NDULQLǐ SDMơgǐ mobilizavimas pasienio rajonuose, JLQþ\WLnos teritorijos okupavimas, ƳVSơja43

mieji ãǌYLDL; taip pat internacionalizuotus vidaus konfliktus (dažniausiai civilinius karus, secesinius bandymus), kuriuose aiški tarSWDXWLQơ
dimensija.
Mokslinơje litHUDWǌURMH dar SODþLDL neištyrinơWDYLGLQơV konfliNWǐ dinamikos tema vis dažniau patraukia mRNVOLQLQNǐ GơmHVƳ L.B.Bloomfieldui pavyko sukurti ir su kolegomis išplơtoti kRQIOLNWǐ dinamikos studijǐ
sistHPą OHLGåLDQþLą gana išsamiai analizuoti konfliktus8 . Pasak jo, vidiQơV anatomijos atskleidimo ir supratimo procese pirmiausia reikia pripažinti fundamenWDOLą SULHODLGąkad konfliktas yra dinamiškas reiškinys,
savo eigoje praeinantis NHOHWą ar visus nuoseklios vystymo sekos etapus arba fazes. Tai reiškia, kad pokarinơ situacija gali bet kada JUƳåWi Ƴ
karo poziciją, po to - Yơl Ƴ buvusią fazĊ ir t.t. Tokia situacija jau kelis
kartus kartojosi arabǐ ãDOLǐ-Izraelio konflikte: karas tarp Izraelio ir jo kaimynǐ kilo viena ar kita forma 1948, 1956, 1967, 1970, 1973 ir 1982 m.
Regioniniai saugumo kompleksai. Saugumo studijos QơUD šio darbo tikslas, WDþLDX jas pasitelkus aiškiau galima suprasti ir spUĊsti konflikWǐ problemas. KRQIOLNWǐ studijas sunku visiškai atsieti nuo saugumo studijǐ (tiek valstybiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu): valsW\EơV, tautos ir
JUXSơV itin stipriai akcentuoja savo saugumo siekius, kovoja su Ƴvairiomis Mǐ QHVDXJXPą OHPLDQþLRPLV JUơVPơPLV
3ODþLDi eskaluojamos saugumo dilemos esmơ paprasta: siekdamos
galios ir saugumo sau SDþLoms, valsW\EơV tuo SDþLX gali kelti gUơVmĊ NLWǐ
ãDOLǐ galios ir saugumo siekiams, t.y. vienos SXVơV saugumo užtikrinimas (sociopoOLWLQơs integracijos stiprinimas, kariniǐJaliǐ didinimas ir
pan.) gali bǌti traktuojamas kaip kitos SXVơV nesaugumo didinimas. ValsW\EơV nRUơGDmos apsisaugoti, imasi ƳvDLULǐ priemRQLǐNDV anot B.Buzano, „kelia kRQIOLNWǐ su kitomis valsW\EơPLVSavojǐ kadangi jos visos
grumiasi nereguliuojamoje aplinkoje siekdamos naudos sau“9 .
Daugelis YDOVW\ELǐ susiduria su nesaugumu, kurio šaltiniai gali Eǌti daugialypiai. Saugumo specialistai linkĊ Ƴvairiai klasifikuoti JUơVmes,
bet dažniausiai jos yra susipynusios. Kiek SODþLDX bus aptariamas B.Buzano skirstymas, WDþLDX vertas GơPHVLR ir M.Alagappos modelis, suskirstantis JUơVPHV Ƴ vidines ir tarptautines10 . Vidiniai (domestic) nesaugumo šaltiniai apima politinio identifikavimo, galios ir legitimios valdžios
disonanso bei socioekonRPLQơV nelyJ\EơV problemas. Tarptautinio lygmens nesaugumai yra VąOygojami DQDUFKLQơV sistemos SULQFLSǐ nuoODWLQơ
saugumo dilema, visiško valsW\EơV autonomiškumo problema.
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Pagal B.Buzano mRGHOƳ, socialiniǐ grupiǐsaugumą veikia SHQNLǐ
SDJULQGLQLǐVHNtRULǐ – karinio, politinio, ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio – veiksniai11 . Pastaruoju metu aplinkosaugines JUơVmes ƳSUDVta priskirti SODþLDL DSLEǌGLQDmoms WUDQVQDFLRQDOLQơPV JUơVmơPV Nesaugumo JUơVPLǐ šaltiniai – tie patys sektoriai: NDULQơV, politinơs, socialiQơV ekonRPLQơV ir WUDQVQDFLRQDOLQơV JUơVmơV
Svarbus pastebơjimas: nesaugumo šaltiniai iš esmơV apima tuos paþLXs sektorius kaip ir pagrindiniai konfliktǐkilmơs šaltiniai (pvz.,
M.E.Brownas juos suskirstRƳ sWUXNWǌULQLǐ poOLWLQLǐ ekonominiǐ-sociaOLQLǐ ir kulWǌULQLǐ faktRULǐkategorijas)12 . Beveik tie patys nesaugumo ir
kRQIOLNWǐ kilmơV faktRULǐ šaltiniai simbolizuoja abiejǐ SUREOHPǐ bendruPą VơOLDX ƳVLWLNLQVLme, kad tam WLNUǐ JUXSLǐ (ar valsW\ELǐ neVDXJXPą
sukeliantys faktoriai dažnai gali tapti ir svarbiausiais konfliktǐ kilmơV
SULHåDVþLǐ šaltiniais.
SXJUƳåWDnt prie straipsnio pagrindinio objekto, UHJLRQLQLǐ konfOLNWǐ
reikia konstatuoti, kad svarbiausias žodis þLa ÄUHJLRQLQLǐ³. KoQIOLNWǐ
analizei þLD pasirinktas regioninis lygmuo (be jo galima kalbơti ir apie
valstybinio ar globalinio lygmens konfliktus), nusakantis jǐ reJLRQLQơV
dimensijos ypatumus. Pasak B.Buzano, tarptauWLQơPs studijoms bǌtent
saugumas atveria naują perspektyvą o regioninio lygmens studijose geULDXVLǐ UH]XOWDWǐ pasieksime „žvelgdami Ƴ regionus per saugumo santykiǐ SUL]PĊ“ 13 .
Saugumo sąvoka labai pasitarnauja DSLEUơåLDnt SDWƳ DQDOL]ơV lygmeQƳ – UHJLRQą Remiantis B.Buzanu, „kalbant apie VDXJXPą terminas „regionas“ reiškia, kad egzistuoja atskira ir svarbi saugumo santykiǐ sistema tarp JUXSơV YDOVW\ELǐ kurioms likimas OơPơ EǌWL geografiškai arti
viena kitos“14 . Tai iš esmơs papildo H. Haftendorn teiJLQƳ, kad „regionai atsiranda GơO sRFLDOLQơV tarpusavio sąveikos, kuomet ji yra tiek VąO\ga, tiek SDVHNPơ LQGLYLGǐ JUXSLǐ ir LQVWLWXFLMǐ VRFLDOLQLǐ sanW\NLǐ regioninơje erdvơje nauja dimensija“ 15 . Tokios definicijos svarbios tuo,
kad jos neapsiriboja geografiniu UHJLRQǐ DSLEUơåLmu, o pagrindžia juos
YLGLQơPLs sRFLDOLQơPLs ir poOLWLQơPLs sąveikomis. 'ơl šios priežasties
B.Buzano DSLEUơåLPą galima taikyti ir kRQIOLNWǐ studijose, kadangi jame
nusakomi regioną „suvienijantys“ saugumo veiksniai glaudžiai Ƴtakoja
ir kRQIOLNWǐ problemas.
Šalia regionǐsampratos DSLEǌGLQLPo B.Buzanas ƳYHGa saugumo
komplekso sąvRNą. Saugumo kompleksas – tai „grupơ valsW\ELǐ, NXULǐ
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pagrindiniai saugumo interesai yra taip glaudžiai VXVLMĊ, kad nacionalinis jǐ saugumas negali EǌWi realistiškai suvokiamas atskirai vienas
nuo kito“16 . Pasak analitiko, jis egzistuoja ten, kur saugumo sanW\NLǐ
grupơ išsiskiria iš bendro fono savo palyginti stipriu, nukreiptXƳ YLGǐ
charakteriu ir savo ruožtu išoriniǐ saugumo sąveikǐ su kaimynais silpnumu.
Remiantis apibendrintu teiginiu, kad nesaugumo priežastys dažniausiai tampa ir konfliktǐpriežastimis, galima teigti, jog regioniniai
saugumo kompleksai gali bǌti paranki DQDOLWLQơ priemRQơ regioniQLǐ konfliktǐ studijms. 7RGơl ir remiamasi B.Buzano konstruojamais saugumo
kompleksais, juos laikant pagrindiniais šios studijos anaOL]ơs lygmenimis. VơOLDX pastHEơVLme, kad tarp UHJLRQLQLǐ saugumo kRPSOHNVǐLU reJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ esama glaudaus abipusio ryšio: be saugumo komplekVǐ sunku bǌWǐ kalbơti apie regioninius konfliktus, o pastarieji patvirtina
tRNLǐ kRPSOHNVǐ egzistavLPą

KONFLIKTǏ REGIONALIZACIJA
Vidaus ir tarpvalstybiniǐ konfliktǐ WDUSWDXWLQơ-regioninơ dimensija. SXVNDLþLXoti visus po II-ojo Pasaulinio karo vykusius ginkluotus konfliktus ir patalpinti juos ƳXQLYHUVDOLą klasifikacijos VLVWHPą – beveik neƳPDnoma. Skirtingi šaltiniai pateikia Ƴvairius VNDLþLavimǐ duomenis, VLǌOR
nevienodus sisteminimo mechanizmus.
Visa tai komplikuoja UHJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ studijas, nes niekas tiksliai nežino, kokiais kriterijais juos vertinti: kada konfliktas išskirtinai
lokalus, o kada regioninis?
'ơl vieno dalyko jau beveik nesiJLQþijama – tiek tarpvalstybiniai,
tiek dauguma vidaus konfliktǐturi pakankamai ryškią tarptautinĊ dimensiją kuri, pasak M.E.Browno, vienaip ar kitaip ƳkRQIOLNWą ƳWUDXNLD ir
kaimynines šalis17 . Su tokia VąOyga apie konfliktus galima kalbơti kaip
apie regioninius reiškinius. .DOEơGDPL apie NDUǐ ir kRQIOLNWǐ definicijas,
jau XåVLPLQơme, kad studijǐ objektu prasminga traktuoti UHJLRQLQơV
reikšmơs ginkluotus konfliktus, kokybine prasmHSDWHQNDQþLǐ Ƴ ÄNDUǐ³
NDWHJRULMą, ƳYDLULDLs mastais ƳWUDXNLDQþLXs bent dviejǐ pusiǐkarines
SDMơJDV ir NDULQĊ JDOLą Šios nuostatos ir bus laikomasi sudarant tyrimo
kRQIOLNWǐ WLNVOLQĊ JUXSĊ DSLPDQþLą regioninius konfliktus, prieš tai nuVWDþLXV ÄUHJLRQLQơV UHLNãPơV³ atpažinimo ir ƳYHUWLQLPREǌGXV
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Analizuojant pasaulio konfliktus matyti, kad GLGHVQĊ GDOƳ regioniQLǐ kRQIOLNWǐ sudaro pokario vidaus konfliktai – pagal pateiktus statistinius duomenis jǐ Y\ko kelis kartus daugiau nei tarpvalsW\ELQLǐ Daugumoje pastarǐjǐ kRQIOLNWǐ UHJLRQLQĊ dimensiją ƳåYHlgti gana nesunku: „jie
kyla dažniausiai GơO VLHQǐ GLVSXWǐDU siekiant padidinti savo UHJLRQLQĊ
galią kaimyniniǐ valstybiǐ atžvilgiu“18 . PDSUDVþLDXVLDs tokio konflikto
pavyzdys – Irano-Irako karas 1980-1989m.: paEơJXs iš Irano šachui, Ƴ
vDOGåLą pateko ajatola Khomeini, Irano ãLLWǐ religinis vadas, buvo ƳNXUWD
islamo respublika. Irakas tai laikơ JUơVme savo valstybei (poliWLQĊ gDOLą
turơjo sunitai), tad, pasinaudodamas pertvarkomis, nusprendơ atakuoti
NDLP\QLQĊ valsW\EĊWXR SDþLX tikơGDPDVLV atgauti teritorijas ir dominaYLPą prarasWą Irano dominavimo laikais.
Daugelis vidaus kRQIOLNWǐ ƳWUDXNLD tiek subnacionalinius, tiek valstybinius aktorius; tRGơl valsW\Eơs teritorijoje kariaujanti etninơ JUXSơ
dažnai yra palaikoma kitos valsW\EơV vyriaus\EơV pvz., 1974-75 m. Irano vyriaus\Eơ Uơmơ kurdus, kovojDQþLXVSULHã Irako vyriaus\EĊ Taigi,
kitos valsW\EơV intervencijos GơNDetninio SREǌGåLR vidaus konfliktai tampa regioniniais. Kiti EǌGDL, paYHUþLDntys vidaus konfliktus regLRQLQơV
UHLNãPơV – patys ƳYDLULDXVL ir tai aptarsime kiek YơOLDX
Nors ir nedažnai, bet kartais, paEUơåLa M.E.Brownas, NDLP\QLQơV
šalys regione EǌQD atsakingRVGơO prasidơMXVLǐ vidaus konfliktǐ: jos suinteresuotos konfliktǐatsiradimu siekiant sukelti nestabilumą regione,
tuo nRUơGDmos pakeisti regiono galios EDODQVą savo naudai19 .
Jau teigta, kad regioniniai saugumo kompleksai dažnai nesutampa
su ƳSUDVWRPLV JHRJUDILQơPLV rHJLRQǐ ribomis, WDþLDX juos sudaro ÄJUXSơ
YDOVW\ELǐ NXULǐ pagrindiniai saugumo interesai yra taip glaudžiai susiMĊ, kad nacionaliniai jǐ saugumai negali bǌti realistiškai suvokiami atskirai vienas nuo kito“20 . Taigi, vertinant kRQIOLNWǐ regioninĊ dimensiMą pravartu EǌWǐ naudoti B.Buzano VXNXUWą UHJLRQLQLǐ saugumo komSOHNVǐ mRGHOƳ kuris gana neblogai gali paaiškinti ir SDJUƳsti kaimyniQLǐ valsW\ELǐ veiksmus, lemiamus tam WLNUǐ NRQIOLNWǐ Kadangi saugumas yra vienas GLGåLDXVLǐ valsW\ELǐ UǌSHVþLǐ daugelis jǐVavo veiksmus
regione ir aiškina EǌWHQW ƳYDLULDLV saugumo aspektais.
Lyginant UHJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ tendencijas, regionus pravartu skirstyti pagal apWDUWąMƳmRGHOƳ nes tokie konfliktai patvirtinamai ƳURGR ypaWLQJǐ valsW\ELǐ JUXSLǐ GDULQLǐ – saugumo kRPSOHNVǐ – susidarymą, kur
saugumo sanW\NLǐ JUXSơ išsiskiria iš bendro fono savo palyginti stipriu,
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nukreiptu ƳYLGǐ charakteriu ir savo ruožtu LãRULQLǐ saugumo sąYHLNǐ su
kaimynais silpnumu. Pats Buzanas teigia, kad saugumo kRPSOHNVǐ egzistavimo ƳURG\PDi kyla iš kariavimo patirties: keletas didesniǐ PieWǐ
Azijos NDUǐ beveik neturơjo ƳWDkos 5\Wǐ Azijai ar Persijos ƳODnkai, ir atYLUNãþLDL, WDþLDu savo regionuose turơjo svarbias pasekmes. ValsW\EơV
imasi veiksmǐ pastebơWoms JUơVmơPV eliminuoti, o jos, kaip suprantama, daugiausia kyla iš DUWLPǐ NDLP\QLQLǐ ãDOLǐ taip valstybinis GơPHsys sukoncentruojamas artimiausiame regione. Esant saugumo kompleksui valsW\Eơs linkusios jautriau reaguoti Ƴ jame vyksWDQþLXs procesus:
taip net vidaus konfliktai lengvai tampa regioninio lygio reiškiniais (problemomis), t.y. regionalizuojami.
Tokiu EǌGX regionalizuojami daugelis kRQIOLNWǐ jie tampa net tik
tiesiogiai kariaujDQþLǐ SXVLǐ, bet ir daugelio regiono valstybiǐ problema. Tokią situacijąaiškiau iliustruoja Vidurio Rytǐ užsitĊVĊs konfliktas, kuris ilgainiui ƳWUDXkơ beveik visas regiono valstybes, paliesdamas
kai kuriais aspektais net marginalines (t.y. labai tolimas) šalis konfrontuojDQþLǐjǐ pusiǐ lokacijos atžvilgiu.
PDJULQGLQơs konfliktǐ regioninio paplitimo pasireiškimo formos.
Tarpvalstybiniai ir vidaus konfliktai dažnai turi svarbią regioninĊ dimensiją, ƳWUDXNLDQþLą Ƴ konfliktus daugelƳ kaimyniniǐ valstybiǐ; tRGơO
anot M.E.Browno, absoliuti dauguma tRNLǐ kRQIOLNWǐ daro QHPDåą ƳWDNą
regiono stabilumui21 . 7RGơl dabar bus bandoma LãGơstyti ir paaiškinti
tiek pagrindines kRQIOLNWǐ sukeliamas JUơVmes, tiek EǌGLQJLDXVias valstybiǐ atsakRPąVLDs reakcijas Ƴ susidariusią situaciją. Visa tai daroma
tam, kad analizuojant ir palyginant konfliktus, bǌWǐ galima kiek ƳPDnoma
objektyviau atrinkti tiriamuosius atvejus, WXULQþLXs ryškesnes regionines dimensijas, t.y. UHJLRQLQơs reikšmơs atvejus. Kaip jau minơta, pats
pDSUDVþLDXVLDVEǌGDV tai padaryti – pažvelgti Ƴ kRQIOLNWǐ sukeltas problemas ir stebơti regiono valsW\ELǐ veiksmus. Reikia paEUơåWL kad pavyzdžiai dažniausiai bus pateikiami iš vidaus kRQIOLNWǐ: jǐ Ƴvairovơir kiekiai kur kas didesni nei tarpvalstybiniǐ kRQIOLNWǐ, kurie, kaip teigta,
nebuvo labai dažnas reiškinys pokarinơje tarptautinơje sistemoje.
Be abejo, toliau aptariamos JUơVPLǐ ir reakcijǐ kategorijos yra gana
absWUDNþLRV– kiekvienas konfliktas yra unikalus, o jo sukeltos ƳWDkos išraiška – daugelio ƳvDLULǐ faktRULǐPLãLQys. TDþLDX šios kategorijos – tai
pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia identifikuoti studijuojant kRQIOLNWǐ
regionines dimensijas.
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DAŽNIAUSIOS KONFLIKTǏ SUKELIAMOS GRƠSMƠS
EgzistuojDQþLRMe mokslinơje literaWǌURMe dažniausiai galima sutikti
penkis pagrindinius vidaus ir tarpvalsW\ELQLǐ kRQIOLNWǐ sukeliamǐ padariniǐ klasterius/kategorijas (M.E.Brownas; P.R.Viotti ir M.V.Kauppi22
bei kt.): paEơgHOLǐ ekonRPLQơV militarisWLQơV nestabilumo problemos ir
keliama karo JUơVmơ
3DEơJơOLǐ problemos. Kiekvienoje pasaulio dalyje galime VWHEơWL
kaip ginkluoti konfliktai, dažniausiai vidaus, sukelia tiesiogines, Vąmoningai suplanuotas atakas prieš civilius gyventojus. Tai savaime nulemia
paEơgơOLǐ srautus, kurie VNDLþLXRjami dešimtimis ar net šimtais WǌNVWDQþLǐ: konfliktai Afganistane, Bosnijoje, Irake, Izraelyje, Angoloje, Ruandoje, Somalyje, Šri Lankoje ir kitur – akivaizdus to pavyzdys. KaiP\QLQơPs valsW\EơPs paEơgơOLǐ anWSOǌGåLDi sukelia mažǐ mažiausiai
ekonominiǐ sunkumǐ: dažniausi atvejai, kuomet tokia našta tenka labai silpnos ekonomikos valsW\EơPV \SDþ Ruandos atveju)). Dažnai tokie anWSOǌGåLDL sukelia ir saugumo problemǐ pastebima, kad tarp paEơgHOLǐ ƳVLPDLãR ir pasitraukĊ kovotojai, kurie stengiasi ne tik reorganizuoti savo EǌULXV bet ir verbuoti naujus kovotojus. Jei paEơgơOLai traukia Ƴ
ãDOƳ kur GLGHOơ jǐWDuWLHþLǐ mažuma, tai gali sukelti poOLWLQƳ nestaELOXPą
paskatintą radikaliǐetniniǐnuoWDLNǐ: taip atsitiko 1967m. iš Izraelio
okupuoto VDNDUǐ Kranto didelei palesWLQLHþLǐ daliai persikơOXV Ƴ-RUGDQą
Vis didơjDQþLRs ir radikalơjDQþLRs palesWLQLHþLǐ bendruomHQơs sukơOơ
1970m. vidaus kRQIOLNWą Jordane, GơO ko iš valsW\EơVEuvo išvytos radiNDOHVQơV palesWLQLHþLǐ grupuotơV Daugelis jǐ persikơOơ Ƴ Libaną kur taip
pat po keletos meWǐ sukơOơ ginkluoWą vidaus kRQIOLNWą
EkRQRPLQơV problemos. To paties regiono valsW\EơV labai dažnai
turi tarpusavyje visokeriopai susieWą ekonRPLNą Kaip rodo konfOLNWǐ istorija, šalies viduje ar tarp kHOLǐ regiono valsW\ELǐY\NVWDntys ginkluoti
konfliktai smarkiai pažeidžia tiek tarpusavio, tiek NLWǐ artimǐvalsW\ELǐ
ekonominius saitus. Labiausiai pažeidžiamos sritys, pasak M.E.Browno,
yra prekyba, transportas, komunikacijos, gamyba ir finansai23 . Karai Afganistane ir Tadžikistane QXOơmơ CenWULQơs Azijos tradiciniǐ prekybos
kHOLǐ åOXJLPą atverdami galimybes narkoWLQLǐmHGåLDJǐ gabenimo verslui išsiplơWoti (vienai iš WUDQVQDFLRQDOLQLǐ JUơVPLǐ 
MilitarLQơV problemos. Galima išskirti tris pagrindines militarinio
SREǌGåLo sukeltas JUơVmes. Pirmiausia, NDLP\Qơs valsW\Eơs gali tapti
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nelegaliai gabenamǐ ginklǐ teritorijomis: pas afganǐVXNLOơOLXs ginklai
keliavo per ,UDQą PDNLVWDQą TadžikisWDQą Šri Lankos WDPLOǐ tigrai apsiUǌSLQGavo per IndijąDWJabenamais ginklais. Antra, NDLP\QLQơV valsW\EơV
teritorijoje gali glaustis Ƴvairios VXNLOơOLǐ kovotojǐ grupuotơs: Turkijos
kurdai savo veiklą organizavo iš ãLDXULQơs Irako dalies. TUHþLa, kartais
NDLP\QLQơVe šalyse vykdomi ƳvDLUǌs pasikơVLQLPDi ar net teroristiniai
išpuoliai prieš civilius gyventojus ar institucijas, siekiant tiek ƳEDXJLQLmo efekto, tiek atkreipti pasaulio GơmHVƳ
Nestabilumo GLGơMLPDs. Daugelis kRQIOLNWǐ tyrinơWojǐ (J.A.Vasquezas, R.Gurras24 ir kt.), paEUơåLD kRQIOLNWǐ plitimo, pasklidimo efHNWą Tuomet konfliktai dažnai sukelia Ƴvairias politinio nestabilumo formas už kovojDQþLRV Lǐ) valstybiǐ ULEǐ, JDOLQþLDs skatinti naujǐ konfliktǐ åLGLQLǐ
DWVLUDGLPą Tai vyksta Ƴvairiausiais EǌGDLV jau minơWos paEơgeOLǐekoQLPLQơV PLOLWDULVWLQơV problemos ir pan.
Karo JUơVPơKito karo JUơVmơ dažnai egzistuoja daugelyje konfliktǐ – tiek vidaus, tiek tarpvalstybiniuose. Tai reiškia, kad mažesnio
masto konfliktai gali peraugti Ƴ GLGHVQƳ ginkluoWąkRQIOLNWą Vienas paSUDVþLDXVLǐ paY\]GåLǐ: valsW\Eơs viduje vykstant etniniam konfliktui,
NDLP\QLQơ valsW\Eơ gali ƳVLNLãWL siekdama palaikyti ar apginti savo tauWLHþLXV. Kartais valstybiǐ lyderiai, užgulti vidaus kRQIOLNWǐ, specialiai
stengiasi išprovokuoti tarpvalsW\ELQƳ kRQIOLNWą kad nukreipWǐ visuomeQơV GơPHVƳ nuo YLGLQLǐ SUREOHPǐ
Tai tik HVPLQơV ir dažniausiai sukeliamos ginkluoWǐ kRQIOLNWǐ gUơVmơV regionui. TDþLDX ne PDåHVQơV svarbos yra ir valsW\ELǐ atsakomosios
reakcijos bei veiksmai Ƴ iškilusias JUơVPHV

KAIMYNINIǏ VALSTYBIǏ VEIKSMAI – REAKCIJA Ʋ GRƠSMES
Siekiant visavertiškai suvokti kRQIOLNWǐ ƳWDNą regionui, reikia susipažinti ir su NDLP\QLQLǐ regiono valsW\ELǐ veiksmais – reakcijDƳ NLOXVƳ
kRQIOLNWą ir jo galimas pasekmes. Pasak M.E.Browno, NDLP\QLQơV valstyEơV labai retai lieka pasyvios jǐ regione vyksWDQþLǐ konfliktinLǐƳY\NLǐ
stebơtojos25 . 7RGơO jos dažnai imasi priemRQLǐ siekdamos eliminuoti ar
kaip nors kitaip paveikti joms konflikto sukeltas JUơVmes, arba pasinaudoti susidariusiu regioniniu nestabilumu savo tikslams pasiekti. Dažniausius YDOVW\ELǐYHLNVPDL galima suskirstyti Ƴ penkias skirtingos motyvacijos kategorijas: KXPDQLWDULQơ J\Q\ELQơ protekFLQơ oportunisWLQơ
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intervencija, ar oportunisWLQơ invazija. Intervencija þLD – gana plati sąvoka: nuo GLSORPDWLQLǐåLQgVQLǐ iki ekonRPLQLǐ sankcijǐ ar karinơs Mơgos
panaudojimo; anot W.Woyke, ji apima veiksmǐ YLVXPą vykdant valstyELǐ ƳVLNLãLPą Ƴ suverenios valsW\EơV kompetenciMRVUHLNDOǐ sferą26 . Valstybiǐ veiksmai dažniausiai EǌQa kompleksiniai, apima keletą esmLQLǐ
motyvacijǐ bei daugelƳ kitǐ faktRULǐ
Visi šie konfliktǐƳWDkos ir valstybiǐ reakcijos aspektai leidžia išSOơsti regioninio konflikto sąvRNą nes darbo objektas yra konfliktai, darantys ƳWDNą visam regionui, GơO to vadinami „regioniniais“.
HumaniWDULQơ intervencija. Kaip dažnai matyti, daugelis kRQIOLNWǐ
sukelia daugelio ciYLOLǐ J\YHntojǐ NDQþLDV (minơti paEơgHOLǐ srautai, milžiniški aukǐ VNDLþLDi ir pan.). 7RGơl regiono YDOVW\Eơs skatinamos huPDQLWDULQLǐ WLNVOǐ ir siekdamos atstatyti SDãOLMXVLą WDLNą regione, imasi
tam tikrǐveiksmǐ. Kolumbijos, Kosta Rikos, Meksikos, Venesuelos ir
Panamos valsW\ELǐ veiksmai reaguojanWƳ konfliktus Salvadore, Nikaragvoje ir Gvatemaloje (devintas ir dešimtas XXa. dešimtmHþLDL – geras to
pavyzdys.
*\Q\ELQơ intervencija. Tokia intervencija nusako valsW\ELǐ veiksmus, identifikuojamus kaip „gynybinius“, siekiant Ƴveikti jǐ saugumui
keliamas JUơVmes: nepageidaujamus paEơgHOLǐ srautus, karinius pXOGLQơjimus ir pan. PaY\]GåLǐ tam labai daug: Izraelis 1982m. ƳViveržơ Ƴ LibaQą kad neutralizuoWǐ ten ƳVLNǌUXVLXVSDOHsWLQLHþLǐ kovotojus; Indija devintame dešimtmetyje pasiuntơ Ƴ Šri /DQNą taikos palaikymo pajơgas.
ProtekFLQơ intervencija. Kartais velsW\EơV imasi „protHNFLQơV³ intervencijos, motyvuodamos, kad nori apsaugoti savo etnines bendruomenes, J\YHQDQþLDVNLtoje šalyje, dažniausiai jau ƳWUDXNWDV Ƴ joje vykstanWƳ
kRQIOLNWą. Tokios intervencijos pavyzdžiu galơtǐbǌti Serbijos 1991m.
sprendimas atakuoti Kroatiją o po to sekơ tokia pati ãLǐ ãDOLǐ intervencija Ƴ Bosniją.
2SRUWXQLVWLQơ intervencija. Kilus konfliktui regione, valsW\EơV gali
pasinaudoti susidariusia suirute realizuojant savo politinius, ekonominius
ar karinius interesus, galiausiai siekdamos pagerinti savo regiRQLQơV galios pozicijas. Pasak M.E.Browno, tai \SDþ pasireiškia, kai ginkluotame
konflikte yra ƳWUDXNWD bent viena iš regione dominuojDQþLǐ valsW\ELǐ konkurentai gali remti jǐ konflikto priešininkus, siekdamos vilkinti, užtĊsti
kRQIOLNWą tuo SDþLX silpninti regioninio dominavimo oponentą 27 . Šio tipo
intervencijos apima SODþLą YHLNVPǐ VNDOĊ ILQDQVLQơV pagalbos tiekimas,
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apginklavimas, apmokymǐ ar logistinơ pagalba, leidimas steigti bazes
savo teritorijoje ir pan.28 Tokiǐ atvejǐ bǌta gana nemažai: PAR Uơmơ
VXNLOơOLXV Mozambike ir Angoloje, Pakistanas visokeriopai skatino Pandžabo VXNLOơOLXV Indijoje, Indija savo ruožtu tiekơ pagDOEą sukLOơOLDPV Pakistano Sindho provincijoje. Dažniausiai valsW\Eơs QHSULVLSDåƳsta ƳgyYHQGLQDQþLRV oportunistinius tikslus, o pridengia tai humanitarines, gyQ\ELQơV ar protHNFLQơV intervencijos terminais.
2SRUWXQLVWLQơ invazija. Šiuo atveju valsW\EơV jau nebesiekia išsaugoti savo garbingo tarptautinio veido, o vykdo tiesioJLQĊ karinĊ invaziją
Ƴ nuo kRQIOLNWǐ susilpnơjusio regioninio konkurento teritorijąƲ pasWDUąją
kategorijąSDtHNWǐ jau minơta Irako invazija Ƴ Iraną ar Vietnamo ƳViveržimas Ƴ .DPERGåą 1978m.
ƲåYHlgus kRQIOLNWǐ sukeltas JUơVmes regiono valsW\EơPVLU jǐ atsakomuosius veiksmus ƳWDL galime kur kas geriau išryškinti konfOLNWǐ regioninĊ dimensiją, paYHUþLDQþLą juos, kaip minơta, daugiau ar mažiau
viso regiono problemomis.

KONFLIKTǏ KILMƠS PRIEŽASýIǏ SUSKIRSTYMAS IR AIŠKINIMAS
Regioniniai konfliktai (kaip ir visi kiti) kyla Gơl Ƴvairiausiǐ prieåDVþLǐ kai kurie GơO konkuruojDQþLǐUHJLRQLQơV reikšmơV vyriaus\ELǐ ar
NLWǐ SDJULQGLQLǐ aktRULǐWDUSXVavio sanW\NLǐ kiti – GơO vidiniǐ priežasþLǐ vienoje ar keletoje besivDUåDQþLǐ valsW\ELǐ treti – GơO diGHVQLǐ ekstra-UHJLRQLQLǐ  gDO\ELǐ intervencijos ir pan. Studijuojant konflLNWǐ kilmơV
priežastis, pirmiausia reikia pripažinti, kad „bet koks konfliktas yra
daugelio SULHåDVþLǐ samplaikos pasekmơ“29 . Taigi, jei norime sukurti
ir vystyti efektyvias ginkluoWǐ kRQIOLNWǐ prevencijos ir sprendimo strategijas, turime kuo geriau suvokti tiek tiesiogines, tiek gilesnes smXUWLQLǐ
karo YHLNVPǐ priežastis. %ǌWHQW toks ir yra vienas SDJULQGLQLǐãLRV studijos tikslǐ – UHJLRQLQơs reikšmơs konfliktǐ kilmơs SULHåDVþLǐ nustatymas ir analizavimas.
Daugelis tyrinơtojǐ SULSDåƳsta (Kriesberg, Brown ir kt.), kad kalbant apie kRQIOLNWǐ ar NDUǐ priežastis dažniausiai paEUơåLDmos oficialiai
skelbiamos disputo problemos, t.y. NąkonfrontuojDQþLRV SXVơV kalba konflikte. TDþLDX, kaip teigia L.Kriesberg, HVPLQơs (nors dažnai ir nekrinWDQþLRV Ƴ akis) konflikto priežastys, kurios lemia ir skatina disputo problemos DWVLUDGLPą ir vysW\PąVL ginkluoto konflikto link, turi dLGåLDXVLą
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reikšmĊ konflikto išsprendimui ir efektyvios sprendimo strategijos parinkimui30 . Taigi, konfliktǐ studijose dažnai negalima aklai pasikliauti
oficialiai postuluojamomis priežastimis, bet reikia atlikti išsamHVQĊ anaOL]Ċ siekiant kuo efektyviau VSUĊsti LãNLOXVƳ kRQIOLNWą
Vidaus kRQIOLNWǐ NLOPơV priežastys. Aiškindami vidaus kRQIOLNWǐ
kilimo priežastis daugiausia remsimơs M.E.Browno sudarytu modeliu,
VLǌODQþLu pagrindinius konfliktǐSULHåDVþLǐ šaltinius suskirstyti Ƴ keturias svarbiausias kategorijas: VWUXNWǌULQLXV, politinius, ekonominius-socialinius ir NXOWǌULQLXV-percepcinius faktorius.
SWUXNWǌULQLǐ priežastiniǐ faktoriǐ kategorijos: silpnos (weak) valsW\EơV YLGLQơV saugumo problemos, eWQLQơ geografija.
Silpnos valsW\ELǐ sWUXNWǌURV yra vienas svDUELDXVLǐ kRQIOLNWǐ anali]ơs DVSHNWǐ. Pasak K.J.HoOVþLR, „regionai, kur vyrauja stiprios valstyEơV išreiškiant teisơtumo terminais, yra taikos sritys, o silSQǐ ir žlunJDQþLǐ valstybiǐ regionai yra svarbiausios karǐ lokacijos“31 . B.Buzanas, kaip ir daugelis NLWǐ, silpnos vDOVW\Eơs sąvokąnaudoja apLEǌGLnti
åHPą valsW\EơVsociopolitinio integralumo laipsnƳ32 . Daugiausia (bet ne
visos!) silpnǐ valstybiǐ yra „TUHþLąjame pasaulyje“ (Afrika, PietryþLǐ
Azija), jos atsirado GơO dekolonizacijos, dažniausiai kaip dirbtiniai konstruktai. Joms labai WUǌko (ir tebeWUǌNsta) politinio legitimumo ir politiniǐ institucijǐ, gDOLQþLǐ visavertiškai kontroliuoti valstybei priklausanþLą teritoriją.
Silpnos valsW\EơV SRå\PLǐ ir sukeliamǐ problemǐ – GDXJ\Eơ Tokios valsW\Eơs itin jautrios užsienio pagalbos sumažinimui ir eksporto
produktǐ kainǐ kritimui. Jos susiduria su daugeliu vidiniǐ probOHPǐ
išplitusi korupcija, administracijos nekompetetingumas, nesugebơjimas
skatinti ekonominio vystymosi ir pan. Viso to pasekmơ ta, pasak B.Buzano, kad silpnos valsW\EơV neužtikrina pakankamo saugumo savo pilieþLDPV; GơO to, kad jǐ nestabilumas dažnai gąVGLQD kaimynus, o jǐ pažeidumai skatina kištis, „šios valsW\EơV gali lengvai sukurti nestaELOLą tarptautinio saugumo DSOLQNą savo regione“33 . O nestabiliame ir nesaugiame
regione, kaip jau žinome, ginkluoti konfliktai yra sunkiai išvengiamas
dalykas. Juolab, tokiuose regionuose, Gơl silpnai saugomǐ sienǐ, \SDþ
VSDUþLDL plinta transnacionalinio saugumo JUơVPLǐ apraiškos.
Sociopolitinio integralumo atžvilgiu silpnose valsW\EơVH, anot M.J.Esmano, individǐ gUXSơs yra priverstos ypaþ UǌSLntis savo saugumu, jos
turi pagrindo nerimauti, ar kitos JUXSơV nekelia JUơVPLǐ jǐ saugumui34 .
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Jeigu JUXSơV pradeda ginkluotis tikơGDmosios JUơVPLǐ LãNLWǐ grXSLǐ jos
pradeda didinti ir jǐ QHVDXJXPą Taip pasireiškia DQNVþLDX aptarta saugumo dilema. Kaip teigia M.E.Brownas, šios YLGLQơs saugumo problemos ypatingai paaštrơja kuomet suyra imperijos ar multieWQLQơV valstyEơV eWQLQơV JUXSơV turi staiga SDVLUǌSLnti savo saugumu 35 . Šiuos atvejus
simbolizuoja dekolonizacijos procesas TUHþLRMo pasaulio šalyse, taip pat
SSRS ar Jugoslavijos subyrơjimas. Šitokio ginklavimosi sukeliamos JUơVmơs savaime galbǌW ir nesukelia ginkluotǐ kRQIOLNWǐ, WDþLDu labai paspartina bet kokio disputo eskalaciją, visuomet galintƳ virsti Ƴvairaus
masto karu.
TUHþLRML sWUXNWǌULQLǐ SULHåDVþLǐ kategorija DSLEǌGLQDeWQLQơV geografijos faktorius, gana dažnai OHPLDQþLXV kRQIOLNWǐ DWVLUDGLPą Daugelis
tyrinơWojǐ sutinka, kad etniškai homogeniškos valsW\EơV beveik nesusiduria su šio tipo problemomis. Be abeMRQơV reikia pripažinti, kad etninis
homogeniškumas QơUD visiško stabilumo ir harmonijos garantas: Somalio,
kHQþLDQþLR nuo vieWLQLǐ NODQǐ NDUǐ pavyzdys tai patvirtina.
PoOLWLQLǐ SULHåDVWLQLǐ faktRULǐ kategorijos: šališkos poOLWLQơV institucijos, LãVNLUWLQơV QDFLRQDOLQơV ideologijos, WDUSJUXSLQơSolitika, valdanþLR elito politika.
PoOLWLQơVe konfliktǐ priežastyse vieni iš svarbiausiǐ yra faktoriai,
atskleidžiantys poOLWLQơs sistemos tipą ir ãDOLãNXPą. Tiek autoritariniai,
tiek demokratiniai (nors žymiai UHþLDX režimai gali sukelti visuomHQơV
ar tam WLNUǐ jos JUXSLǐ (pvz., HWQLQLǐ  QHSDVLWHQNLQLPą kuomet vienos
JUXSơV yra iškeliamos virš NLWǐ Net demokratiniuose UơåLmuose pasitaiko, pasak M.E.Browno, kad nepasitenkinimas valdžia kyla esant netolygiam JUXSLǐ atstovavimui valdžios institucijose, NDULQơVH SDMơgose, partijose ir pan.36 Taip ilgainiui valdžios legitimumas visuomHQơV JUXSơPV
gali pasirodyti JLQþ\WLQDV
Kaip teigia M.G.Marshallas ir T.R.Gurras, vis Gơlto labiausiai Ƴ konfliktus linkĊ anokratiniai (pereinamieji, tranzitiniai) režimai 37 . Jǐ paVNDLþLavimais, anokratiniai režimai šešis kartus dažniau nei demokratiniai ir SXVWUHþLRNDUWR dažniau nei autokratiniai režimai patiria socialinius konfliktus, peraugDQþLXV Ƴ karinius.
Tam tikro nacionališkumo išskyrimas, kaip teigia M.E.Brownas, gali
bǌti viena iš konflikto kilmơV SULHåDVþLǐ kuomet valsW\EơVHnacionališkumas ir SLOLHW\Eơ yra grindžiami etniniais skirtumais, „nepripDåƳVWDQW
kad kiekvienas gyvenantis tam tikroje teritorijoje turi tas paþias teises
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ir laisves kaip ir kiti“38 . Anot W.Pfaffo, pilietinis nacionališkumas daugiausia egzistuoja gerai institucionalizuotose demokratijose, o „etninis
nacionalizmas, priešingai, atsiranda susidarius institucinam vakuumui“ 39 . Pažvelgus Ƴ dabarties realijas matyti, kad silpnos valstybinơs
sWUXNWǌURV ir poOLWLQơV instituciMRVQHVXNOLXGơ ƳVivyrauti etniniam nacionalizmui kai kuriose Balkanǐ ir buvusios SSRS šalyse. Beje, kai kurie
atvejai liudija, kad LãVNLUWLQơV QDFLRQDOLQơV ideologijos nebǌtinai turi remtis tik etniškumu: UHOLJLQLǐ IXQGDPHQWDOLVWǐNXULDPRVH teokratiQơVH valsW\EơVH visuomHQơ dažniausiai yra padalijama Ƴ SULWDULDQþLǐjǐ ir prieštaraujDQþLǐ tokiai valstybinei tvarkai dalis.
Pastebima, jog valsW\EơV YLGLQLǐ JUXSLǐ sąveikos dinamika taip pat
turi GLGHOơV ƳWDkos smurto proWUǌNLǐ prasiveržimo tikimybei. Konfliktai
tikơtini, kai JUXSơs – eWQLQơV, reliJLQơV, poOLWLQơs ar ideologLQơs – turi
stipriąidentifikaciją, ambicingus tikslus ir su kitǐ tikslais konfrontuojDQþLDV strategijas. Pasak M.E.Browno, naujǐ JUXSLǐ atsiradimas ir GơO to
DWVLUDGĊVWDUSJUXSLQLV JDOLǐ disbalansas gali bǌti \SDþ destabilizuojantis
veiksnys 40 .
Analitikas teigia, kad „nors daug vidaus konfliktǐ yra sukeliama
GơO YLGLQLǐ ÄPDVLǐ³ lygio faktRULǐ WDþLDX absoliuti dauguma jǐ kyla vidaus elito politikos GơND taigi, blogi lyderiai yra didžiausia problema“41 .
Jis aiškina, kad depresiniai ir oportunistiniai poOLWLNǐ veiksmai gali reikštis poOLWLQLǐ ar ekonRPLQLǐVXLUXþLǐ metu: sukeliamas „atpirkimo ožio“
sindromas ir pan. Tokiu EǌGu siekiama atitraukti GơPHVƳ nuo kitǐ vidaus SUREOHPǐ, tam net žiniasklaidos SULHPRQơs SULYHUþLDPRs skatinti etnines nesantaikas ir ƳWDPSDV. Praeitame dešimtmetyje S.MiloševiþLDXs politika Serbijoje ir F.Tudžmano – Kroatijoje pasireiškơ tokiais veiksmais.
EkRQRPLQLǐ-VRFLDOLQLǐ SULHåDVWLQLǐ faktRULǐ kategorijos: ekonoPLQơV problemos, šališkos ekonRPLQơV sistemos, ekonominio vystymo ir
modernizacijos problemos.
Daugelis YDOVW\ELǐ DQNVþLDXDU YơOLDX susiduria su vienokiomis ar
kitokiomis ekonRPLQơPLV problemomis; silpnose valsW\EơVHWDL gali ƳWDkoti valsW\EơV YLGLQLǐ ƳWDPSǐ DWVLUDGLPą Buvusios SSRS šalyse, Afrikoje ir kitur, perơjimai nuo centralizuotos SODQLQơV ekonomikos ƳULQkos ekonRPLNą labai dažnai sukuria nemažas problemas: nuo didelio nedarbo lygio iki didơjDQþLRs infliacijos ir pan. BesivysWDQþLRVe valstybơVe visa
tai, pridơjus konkurenciją Gơl ribotǐ gamybos ištHNOLǐ, kartais sukelia
socialines frustracijas ir ƳWDPSDV gDOLQþLDV peraugti Ƴ didesnius konflik55

tus. Taigi, pasak A.Samarasinghe ir R.Cluoghlanas, ekonomikos augimo
sulơtơjimai, stagnacija, pabloJơjimas ir stiprus smukimas gali EǌWL \SDþ
destabilizuojantys 42 .
Diskriminuojati ekonRPLQơ sistema, jei ji diskriminuoja tam tikras
žmRQLǐ klases ar etnines grupes, gali kelti stiprias ãLǐ JUXSLǐ nepasitenkinimo aistras. Taigi nelygios ekonRPLQơVJDOLP\EơV ribotas priơjimas
prie UHVXUVǐ ir kapitalo, skirtingos gyvenimo VąOygos gali kelti tam WLNUǐ
sRFLDOLQLǐ JUXSLǐQXVivyOLPą esama ekonomine sistema, pradedanþLǐ ją
laikyti neteisinga ir nelegitimia. Kaip pavyzdƳtokiai situacijai galima
pateikti Šri Lankos pavy]GƳ tamilai buvo visokeriopai diskriminuojami
dominuojDQþLRs sinhalǐ daugumos (sudaro apie 75% populiacijos, o
1983m. prasidơjusiame kare jau žuvo virš 40,000 žmRQLǐ  TDþLDu, kaip
teigia M.E.Brownas, ekonominis augimas ne visada tampa tokios problemos sprendimu: augimas SDOLHþLD tam tikras grupes ar klases labiau nei
kitas, tad didơjanti nelyJ\Eơgali dar labiau paaštrinti problemas43 .
Daugelis tyrinơtojǐ pažymi, jog ekonominis vystymasis ir modernizacija gali taip pat skatinti nestabilumo didơjimą ir konfliktǐ WLNLP\EĊ
YDOVW\EơVH'ơO to YLVXRPHQơMH vyksta U\ãNǌV WUDGLFLQLǐ socialiQLǐ santykiǐpokyþLDL: didơja migracija, išsilavinimo lygis, pateikiama ir priimama daugiau informacijos ir t.t. Tai kelia ekonominius ir politinius OǌkHVþLXV o tuo SDþLX ir GLGHVQƳ nepasitHQNLQLPą jei šie neišpildomi. Anot
S.Huntingtono, „rezultatas yra nestabilumas ir netvarka; pirminơV to priežastys – vystymosi procese nuo sRFLDOLQLǐ ir ekonRPLQLǐ pokyþLǐ atsilikusios poOLWLQơs institucijos“44 .
KuOWǌULQLǐ-percepciniǐpriežastiniǐ faktoriǐ kategorijos: kulWǌULQơ diskriminacija ir istRULQơV JUXSLǐ tarpusavio percepcijos.
Pirmiausia reikia išskirti kulWǌULQĊ diskriminaciją mažumǐatžvilgiu: neWDSDþLRs lavinimosi JDOLP\EơV, teisiniai ir politiniai savo kalbos
vartojimo ir mokymosi apribojimai, suvaržytos tikejimo laisYơV. Dar
blogesniais atvejais – bandymai asimiliuoti tautines mažumas siekiant
didesnio jǐ lojalumo. Vienos stipriausiǐ tokios diskriminacijos formos
vyravo Stalino laikǐ SSRS (ypaþ Kaukaze), Tibete (Kinijos prievarta).
Visa tai labai stipriai gali konsoliduoti etnines ir religines grupes, sukelti
regiono ar šalies nestaELOXPą o kartais ir tiesioginius konfliktus.
*UXSLǐ istorija ir percepcijos YLHQǐ apie kitas yra vienas svarbiausiǐ konfliktǐ šalWLQLǐ. Net senos istRULQơs nuoskaudos dažnai giliai ƳVLšaknija Ƴ naujas kartas, tuo vis priešindamos kaimynines tautas. Kiek56

viena jǐ linkusi idealizuoti ir heroizuoti savo SUDHLWƳ ir priešinti jądemonizuojamiems konkurentams: tutsiai ir hutu Ruandoje, serbai ir kroatai
ir pan. Tokiose itin neigiamose aELSXVơVe percepcijose net menkiausia
provokacija gali tapti ilgo ir sunkiai sprendžiamo konflikto pradžia.
Šio poskyrio pabaigai vis tik reikơWǐ priminti, kad absoliuti dauguma konfliktǐtyrinơtojǐ sutinka, kad, anot R.Jacksono, „pagrindLQơs ir
svarbiausios vidaus kRQIOLNWǐ priežastys slypi silpnose valstybLǐstrukWǌURVH ir jǐHOLto veiksmuose, kurie gDOLVąmoningai sukelti koQIOLNWą kaip
racionalǐ atsaką vidiniams ir išoriniams reikalavimams, suponuotiems
nepageidaujamǐ globalizacijos SURFHVǐ“ 45 .
Tarpvalstybiniǐ konfliktǐ NLOPơs priežastys. Jau minơta, kad tarpvalstybiniai konfliktai esti kiek VNLUWLQJǐ kilmơV ãDlWLQLǐ nei vidaus konfliktai, kuriuose ypaþ U\ãNǌs jau aptarti vidiniai (domestic) faktoriai.
Kalbant apie tarpvalstybinius konfliktus mokslinơje litHUDWǌURje galima
rasti minint tris pagrindinius konfliktǐšaltinius (probleminius lygmenis): tarpvalstybiniai santykiai, YLGLQơs VąOygos ir tarptautinis kontekstas. Kaip ƳSUDsta, šiuose probleminiuose lygmenyse yra GDXJ\Eơ smulkHVQLǐ faktRULǐ ir DVSHNWǐ ƳWDkojDQþLǐ kRQIOLNWǐ NLOLPą Juos trumpai ir
aptarsime.
Tarpvalstybiniai santykiai. Nors ir nelabai dažni pokaryje, WDþLDX
ginkluoti konfliktai yra EǌGLQJL NDLP\QLQơPV valsW\EơPV Šalia SDQDãLǐ
LQWHUHVǐ ir EHQGUǐ NXOWǌUǐYDOVW\EơV turi ir EHVLYDUåDQþLǐ siekLǐ GơO žemơV ar NLWǐ UHVXUVǐ dominavimo regione ir pan.
Viena dažniausiǐ tarpvalstybiniǐ konfliktǐ SULHåDVþLǐ EǌQa siekimas Ƴvesti valdžią tam tikrose ginþytinose teritorijose. Pasak L.Kriesbergo, „pasaulyje, kuriame teritorija yra padalinta Ƴ mažus gabDOơOLXV
kur kiekviena valstybơ siekia išskirtiniǐ ir totaliǐ teisiǐ savo sklypui,
paneigdama YLVǐ NLWǐ valsW\ELǐ teises toje teritorijoje, konfliktai yra neišvengiami“ 46 . (WQLQơs ir UHOLJLQơs JUXSơV, NDOELQơs EHQGUXRPHQơs yra
padalintos dabartiniǐ valstybiniǐ VLHQǐ, o vienos ar kitos vyriaus\EơV
nuolat siekia jas koreguoti, tuo Ƴvesdamos „tHLVLQJXPą³ NXUƳ kiekviena
mato savaip. Vienas tokiǐ pavyzdžiǐ galơtǐ bǌti Indijos ir Pakistano
kova GơO Kašmyro kontroliavimo, kartais peraugdaYXVLƳtarpvalstybinius
karus (1947-48, 1965, 1971m.). Dar ir dabar nesutarimai GơO Kašmyro
statuso kompromituoja Indijos ir Pakistano santykius.
Teritoriniai konfliktai \SDþ pasunkơja, kuomet juose išryškơja ir svarbǐ vaidmenƳ turi etninơ dimensija: vienos valsW\Eơs siekis dominuoti
57

tam tikroje etniškai artimoje teritorijoje gali sukelti kitǐ etQLQLǐ JUXSLǐ
išvDU\Pą ar net åXG\Pą (genRFLGą  Šitokio konflikto pavyzdys – po Jugoslavijos subyrơjimo prasidơMĊ karai.
Kaip jau minơta, etniniai ir religiniai skirtumai vDOVW\EơVe ir iš to
kyODQþLRV problemos (kulWǌULQơ diskriminacija, neigiamos percepcijos ir
kt.) gali sukelti secesines pastangas, kuriomis JUXSơVVLHNLD nepriklausRP\EơV nuo dominuojDQþLRV JUXSơV 7RNLX EǌGX NDLP\QLQơV valstyEơV
dažnai gali ƳVLWUDXNWi Ƴ iškilusƳ kRQIOLNWą, SDGơGDmos ne status quo Mơgoms: bengalams panorơjus atsiskirti nuo VDNDUǐ Pakistano, Indijos miliWDULQơV intervencijos pagalbos GơND Euvo ƳNXUWDV nepriklausomas Bangladešas (1971m.).
Etniniai skirtumai patys savaime QơUD konflikto priežastys (juk etQLQLǐ PDåXPǐ yra beveik kiekvienoje YDOVW\Eơje), WDþLDX jei etninis identitetas yra susiejamas su stipria nacionaline ideologija, kaip rodo istRULQơ
UHDO\Eơ, – konfliktai beveik neišvengiami. NacionalisWLQơs ideologijos,
teiJLDQþLRV kad kiekviena eWQLQơ JUXSơ turi turơti savo teritoriją ir valsW\EĊ generuoja konfliktus tiek SDþLRVH valsW\EơVH tiek jǐ kaiP\QLQơVH
teritorijose. Sionizmo ir palesWLQLHþLǐ QDFLRQDOLQLǐ judơjimǐ konfrontacija jau per 100 meWǐ produkuoja didesnio ar mažesnio masto ginkluotus
konfliktus.
Teritoriniai ir etniniai JLQþDi tarp valstybiǐ dažnai susipina su
regioninio dominavimo pastangomis. Beveik kiekviename regione (nesvarbu ar geografiniu, ar saugumo komplekso SRåLǌULX) galime rasti
konfrontuojDQþLǐ kaimyniniǐ valsW\ELǐ, VLHNLDQþLǐ dominuoti regione.
Nuolatinơ kova tarp Irano ir Irako, Indijos ir Pakistano tai akivaizdžiai
liudija.
Vidiniai faktoriai. ValsW\ELǐ viduje kylantys konfliktai dažnai ƳWUDXkia ir kaimynines šalis. Taigi jau aptartus vidaus kRQIOLNWǐ kilmơV faktorius didžia dalimi galima taikyti ir tarpvalstybiniams konfliktams. Vienos pagrindiniǐ SULHåDVþLǐ gali bǌti naujǐ revoliuciniǐSDåLǌUǐ vyriausybiǐ sudarymas, kurios siekia „išlaisvinti“ kitus žmones iš tam WLNUǐ
UơåLmǐ priespaudos. Panašiai plinta ir reliJLQLǐ fundamentalistǐ JUXSLǐ
siekiami tikslai. Tokiu atveju NDLP\QLQơPV YDOVW\EơPV yra pagrindo nepatikliai ar net priešiškai åLǌUơWi Ƴ tokiǐ vyriausybiǐ veiksmus, galinþLXV lemti išorines intervencijas.
Tarpvalstybinio konflikto JUơVmơ \SDþ padidơja, kuomet valstybơs
viduje HVDQþLRV JUXSơV ar pati Y\ULDXV\Eơ tiekia SDJDOEą kitose valsty58

EơVH kovojDQþLRPV JUXSơPV Tokiu atveju labai dažnos ƳvDLULǐ formǐ valsW\ELQơV intervencijos (apie tai jau kalbơta II-oje dalyje).
Valstybiǐ vidiniai politiniai, ekonominiai ir militariniai veiksmai
dažnai leidžia suprasWLHOLWǐ tikslus. ValsW\EơVH kurias valdo militarinis
elitas, labiau linkusios Ƴ tarpvalstybinius konfliktus, siekdamos pateisinti didžiules išlaidas, skiriamas J\Q\ELQơPV ir puolamosioms strXNWǌroms
stiprinti, teigia L.Kriesbergas 47 .
Tarptautinis kontekstas labiausiai DWSDåƳstamas eksWUDUHJLRQLQơV
intervencijos atvejais. SupervalsW\ELǐ  varžybos Šaltojo karo metu sukeldavo GLGåLXOLǐ distancijǐ intervencijas, kurios eskaluodavo ir sukeldavo
didesnius regioninius konfliktus. SovieWǐ pagalba Egiptui, o JAV – Izraeliui skatino tĊsti kRQIOLNWą LNL ƳPDnomos pergDOơV o ne sudơjus ginklus
siekti taikaus konflikto sprendimo.
Apibendrinant tenka konstatuoti, jog egzistuoja daug SULHåDVþLǐ koGơOWDUpvalstybiniai konfliktai kyla, eskaluojasi ir virsta ginkluotais konfliktais, dažnai WUXQNDQþLDLs daug ilgiau nei reikalautǐoficialiai skelbiamos Mǐ priežastys ir tikslai.

APIBENDRINIMAS: REGIONINIǏ
KONFLIKTǏ FORMAVIMOSI MODELIS
Konfliktai, nesvarbu, ar jǐ priežastys vidaus ar tarpvalstybinơse problemose, yra generuojami GDXJ\EơV susip\QXVLǐ faktRULǐLU priežDVþLǐ
Prasidơjus konflikto regionalizacijos procesui, kuomet vienaip ar kitaip Ƴ
konfliktąƳWUDXNLDmos ir kitos regiono (dažniausiai NDLP\QLQơV) šalys,
konfliktas tampa viso regiono problema.
Straipsnyje buvo siekiama nuosekliai LãGơstyti ir paaiškinti svarbiausius UHJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ formavimosi aspektus: kRQIOLNWǐ kilimo priežastis ir regionalizacijos procesus. Ʋ visa tai šiame straipsnyje žvelgiama
per saugumo kRPSOHNVǐ prizmĊ kas sudaro visos studijos pagrindą Kaip
matơme, pasitelkus saugumo kompleksus galima ne tik aiškiau Ƴåvelgti
kRQIOLNWǐ formavimosi ir kilmơV priežastis, bet ir paaiškinti jǐ regionalizacijos EǌGXV poYHLNƳ NDLP\QLQơPV valsW\EơPV
Iš viso to, kas aptarta ir QDJULQơWD šiame straipsnyje, galima sudaryti UHJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ formavimosi mRGHOƳ išryškinanWƳ konfliNWǐ kilmơV
ir regionalizacijos procesus (schema nr.1):
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1schema. Regioniniǐ konfliktǐ formavimosi modelis.

Kaip matyti schemoje, UHJLRQLQLǐ saugumo kRPSOHNVǐ vidaus santykiǐ analizavimas padeda aiškiau identifikuoti subjektams kylaQþLDV
saugumRJUơVmes, o tai VąOygoja GLVSXWǐ SULHåDVþLǐ formaYLPąVL. PriežasWLQLǐ faktRULǐ visuma sudaro eskaluojamo konflikto esmĊ o pastaruosius faktorius reikia kuo aiškiau pamatyti ir suprasti, analizuojant regioninio (ir ne tik) lygmens konfliktus. Tuo SDþLX kaip jau išsiaiškinome, saugumo kompleksas lemia ir kRQIOLNWǐ regionalizacijos procHVą
Taigi, remiantis pateiktu modeliu galima ne tik geriau suprasti reJLRQLQLǐ kRQIOLNWǐ formavimosi aspektus, WDþLDX ir identifikuoti konfliktus kaip regioninio lygmens reiškinius. Kita vertus, tai dar gana naujas
EǌGDV pažvelgti Ƴkonfliktus iš regioninio lygmens pozicijǐ siekiant Ƴvertinti jǐ reikšmĊ regioniniǐ santykiǐ kontekste.

Formation of Regional Complexes:
Explanation Sustaining Security Complexes Theory
SUMMARY
Conflicts, internal or international, are generated by many various
causes and factors. When regionalization processes start (neighbor states are involved into a conflict), the conflict becomes a problem of the
whole region.
60

In this article it was tried to show and explain the main aspects of
regional conflicts formation, causes of conflicts, and the process of regionalization. These issues are analyzed from the standpoint of security complex; this composes theoretical background of the study. The article asserts that the concept of security complex enables us to envisage the
causes of conflicts formation and escalation, as well as also explain their
regionalization and the impact on neighboring states.
This article presents a theoretical model of regional conflict formation. It argues that research of relations within security complex helps
actors to identify security threats more clearly, and this influences the
formation of disputes. The sum of causal factors constitutes the core of
the conflict, thus it is very important to notice and understand these
factors while analyzing regional conflicts. Meanwhile, security complex
influences the process of conflict regionalization.
Consequences, the presented theoretical model of conflict formation
can be useful a better understanding of the processes of conflict formation, and for identification and research of such phenomenon. Otherwise,
it is a rather new look at conflicts from regional level, trying evaluate
their significance in the context of regional relations.
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