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ЧОМУ НАМ ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ГРОМАДСЬКИХ  
СЛУЖБ МИРУ — ДВА ПРИКЛАДИ

Війна у Сирії має вплив і на сусідній Ліван. Через це у багатьох 
регіонах населення подвоїлося за рахунок переселенців. Од-
нак житло, робочі місця, їжа та вода — обмежені. Це призво-
дить до напружених ситуацій. Партнери на місцях та фахівці 
Громадських служб миру започаткували проекти у місцевих 
спільнотах. Таким чином місцеві мешканці та переселенці ра-
зом працюють над вирішенням проблем, знайомляться, зна-
ходять шляхи мирного вирішення конфліктів. Саме так можна 
зменшити напругу між людьми ще до початку виникнення 
насилля. Якщо б робота Громадської служби миру була роз-
ширена, то вони могли б сприяти мирному співжиттю пересе-
ленців та місцевих жителів у різних точках планети.

Уряд та повстанці FARC (Революційні збройні сили Колумбії) 
в Колумбії підписали мирний договір. Однак для сталого миру 
роз’єднане суспільство знову повинно зростися. Важливою 
для цього є конструктивна атмосфера. Фахівці Громадської 
служби миру навчають колумбійських журналісток та журна-
лістів чутливо розповідати про мирний процес, аби не збіль-
шувати, а навпаки долати напруженість у суспільстві. В інших 
країнах Громадська служба миру також може долучитися до 
того, щоб медіа сприяли миру. Для цього робота Громадян-
ської служби має бути розширена.

ГРОМАДСЬКА СЛУЖБА МИРУ –  
ЦИФРИ, ДАНІ, ФАКТИ

З часу заснування Громадської служби миру у 1999 році, біль-
ше, ніж 1200 міжнародних фахівців працювали у 60-ти країнах 
світу. У 2016 році були залучені 300 фахівців: 120 — у країнах 
Африки, по 60 у Латинській Америці та Азії, майже 40 на Близь-
кому Сході та близько 20 у Південно-Східній Європі. Зараз біль-
ше, ніж 300 міжнародних фахівців Громадської служби миру 
задіяні у 43 країнах (станом на 31.12.2016). Фахівці Громадської 
служби миру працюють протягом декількох років у рамках За-
кону співробітника служб розвитку (EhfG) на локальному рівні.

У Громадській службі миру держава та громадянське суспіль-
ство працюють разом. Дев’ять німецьких організацій з роз-
витку та сприяння миру забезпечують роботу Громадської 
служби у співпраці з місцевими організаціями-партнерами. 
Федеральне міністерство з економічної співпраці та розвитку 
фінансує цю програму. У 2017 році бюджет Служби складає 
45 мільйонів євро.

ВНЕСОК ДО СТАНОВЛЕННЯ МИРУ У СВІТІ

Громадське опрацювання конфліктів не може залаго-
дити кожне насильницьке протистояння у світі. Однак 
воно може відкрити мирні шляхи узгодження інтересів та 
співжиття. Тим самим воно створює ґрунтовні передумови 
для сталого миру. 

Громадська служба миру запобігає насиллю замість того, 
щоб відповідати на нього. Це її внесок до більш мирного 
світу. Із сильнішою політичною та фінансовою підтримкою 
у майбутньому вона могла б досягнути набагато більшого.

Підтримайте нас:

•  дізнайтеся та поінформуйте інших про 
Громадську службу миру;

•  вимагайте від політиків більшої підтримки 
та ресурсів для громадського ненасиль-
ницького опрацювання конфліктів;

•  або працюйте як фахівець Громадської 
служби миру.

Дізнайтеся більше про нашу роботу:  
       www.ziviler-friedensdienst.org 
       www.facebook.com/ZivilerFriedensdienst 
       www.twitter.com/@zfdnews

За фінансової підтримки
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Ненасильницька журналістика 
сприяє деескалації конфліктів

Творче опрацювання переживань  
допомагає психологічним ранам загоїтися

Громадський шлях



ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКА СЛУЖБА МИРУ?

У всьому світі на озброєння і збільшення військо-
вих потужностей витрачають набагато більше 
 коштів, ніж на запобігання насилля та опрацюван-
ня конфліктів. Водночас кількість збройних про-
тистоянь зростає. Однак вони не можуть бути вре-
гульовані воєнними методами надовго — досвід 
вже це показав. Той, хто хоче досягти довготрива-
лого миру, має діяти ненасильницькими цивільни-
ми методами. Одним із таких шляхів є Громадська 
служба миру.

Громадська служба миру (ZFD) – це програма запо-
бігання насиллю та встановлення миру у кризових 
та конфліктних регіонах. Вона виступає за спра-
ведливий світ, де конфлікти будуть вирішені без 
насильницьких дій. З 1999 року фахові співробіт-
ники Громадської служби миру підтримують людей 
на місцях у їхньому прагненні до діалогу, захисту 
прав людини та миру. І роблять це з успіхом. 

Громадська служба миру є важливою частиною 
німецької політики сприяння миру та розвитку. 
Її фінансує Федеральний уряд Німеччини.

РОБОТА ЗАДЛЯ МИРУ МАЄ БАГАТО ВИМІРІВ

Як можна запобігти вибуху насилля? Коли люди 
складуть зброю? Як можуть ті, хто хоч раз зро-
бив постріл один в одного, мирно жити разом? 
Ці запитання висвітлюють лише декілька аспектів 
роботи заради миру. Фахівці Громадської служби 
підтримують місцевих партнерів своїми знаннями 
про цивільне опрацювання конфліктів та погля-
дом із зовні.

ГРОМАДСЬКИЙ ШЛЯХ

Не тільки війни між державами ставлять мир під загрозу. 
 Ескалація насильства відбувається також і всередині держав. 
Громадянські війни і протистояння за ресурси та владу призво-
дять до глибоких ран у суспільстві. Громадська служба миру 
протидіє насиллю. Її фахівці підтримують людей у процесі від-
новлення діалогу та збалансування інтересів.

Наріжним каменем Громадської служби миру є цивільне опра-
цювання конфліктів. Воно відбувається в першу чергу на основі 
конкретної спільноти: фахівці Громадської служби аналізують 
конфлікти, залучають сторони до столу переговорів, розро-
бляють ненасильницькі рішення і таким чином запобігають 
 вибухам насилля. Якщо з допомогою цих методів буде досягну-
то миру, то він може тривати в довгостроковій перспективі.

МИР – ЦЕ БІЛЬШЕ,  
НІЖ МОВЧАННЯ ЗБРОЇ

Мир створюється людьми, до нього не примушують зброєю. 
Його неможливо встановити за наказом, а тільки вибороти 
спільними діями: усіма сторонами конфлікту та залученими до 
протистояння групами населення. Для цього сторони часом 
мусять перейти глибокі прірви. Довіра та надійні відносини, 
які є такими важливими для примирення та стабільного миру, 
ростуть повільно. Саме тому встановлення миру Громадською 
службою передбачено на довгострокову перспективу.

Громадська служба миру співпрацює в основному з місцеви-
ми, переважно громадськими, організаціями. Адже вони зако-
рінені у відповідному суспільстві і часто мають доступ до всіх 
залучених груп населення, а також до сторін конфлікту.

Наприклад, під час:

•  передачі методів та концептів цивільного 
опрацювання конфліктів,

•  допомоги сторонам конфлікту сісти за стіл 
переговорів та збалансувати інтереси,

•  деконструкції образу ворога,
•  посилення місцевої правової безпеки,
•  захисту прав людини,
•  надання психологічної та соціальної підтримки 

жертвам насилля,
•  інтеграції учасників конфлікту назад у мирне 

суспільство,
•  допомоги соціально незахищеним групам у 

висловленні їхніх запитів,
•  сприяння розвитку чутливості у журналісток та 

журналістів, щоб матеріали у ЗМІ зменшували 
напругу в суспільстві, а не посилювали її.

Молодь Афганістану на тренінгу ZFD 
“Життя та лідерство”

Студенти з Камбоджі пізнають методи аналізу 
конфліктів на практичних заняттях

Одна з багатьох сторін роботи ZFD:  
семінар зі свободи від насилля

• запобігання вибуху насилля,
• мирне та цивільне врегулювання конфліктів,
• встановлення тривалого миру.

Громадська служба миру спрямована на:


