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Wstęp
Analiza polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w obszarze Śląska Cieszyńskiego pozwala
stwierdzić, że choć ma ona prawie dwudziestoletnią historię i rozwija się intensywnie, to nadal
występują w niej liczne bariery i ograniczenia. Zwłaszcza te ostatnie odgrywają znaczącą rolę
w polsko-czeskich relacjach, a wynikają ze wspólnego kontekstu historyczno-politycznego Śląska
Cieszyńskiego.
Obszar ten należał bowiem pierwotnie do Państwa Wielkomorawskiego, a później do Państwa
Polskiego. Posiadał także status odrębnego Księstwa Cieszyńskiego, które stało się w pewnym
momencie częścią korony czeskiej. Po wygaśnięciu dynastii piastowskiej Księstwo przeszło na
własność rodziny Habsburgów. Nie bez wpływu na granice Śląska Cieszyńskiego pozostawały również
wojny austriacko-pruskie w XVIII w. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej między odrodzoną
Polską i utworzonym nowym państwem - Czechosłowacją, zaistniał konflikt o wspomniane
terytorium, które 28 lipca 1920 r. decyzją Rady Ambasadorów w Spa zostało podzielone. Sztuczny
podział do niedawna spójnego historycznie, etnograficznie i społecznie obszaru, sprawił, że
w państwie czeskim na terenie przygranicznym znalazło się nagle kilkadziesiąt tysięcy Polaków.
Opisany fakt w dużym stopniu wyznaczał i wyznacza charakter wzajemnych polsko-czeskich
stosunków, których podstawą prawie zawsze były animozje, pretensje i konflikty o podłożu
politycznym, historycznym i narodowościowym. Pomimo takiego stanu rzeczy do chwili obecnej nie
zostały podjęte szeroko zakrojone działania służące budowaniu wspólnych polsko-czeskich relacji
bazujących na trudnej historii. Nie korzystano także w tej materii z doświadczeń innych europejskich
pograniczy, które borykają się z podobnymi problemami, aby zobaczyć, w jaki sposób podołały tego
typu wyzwaniom.
Opracowane na potrzeby Euroregionu Śląsk Cieszyński rekomendacje służące budowaniu
i rozwijaniu polsko-czeskich relacji w kontekście wspólnej, bolesnej historii, będą służyły instytucjom
publicznym (samorządom, placówkom naukowo-badawczym) i pozarządowym do planowania
i wdrażania wspólnych inicjatyw transgranicznych dotyczących tej delikatnej materii. Umożliwiają ono
także praktyczne wykorzystanie na pograniczu polsko-czeskim rozwiązań w zakresie eliminowania
konfliktów, które zostały zaczerpnięte z innych europejskich pograniczy.
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1. Projekt „TEIN - platforma dialogu na granicy”1
Cel projektu
Celem projektu było rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi (samorządami,
placówkami naukowo-badawczymi) i pozarządowymi działającymi na terenie Euroregionu Śląsk
Cieszyński; organizacjami zrzeszonymi w sieci TEIN, a także pozostałymi podmiotami, z którymi
współpracują partnerzy formalni projektu, na rzecz kreowania pozytywnej zmiany w polsko-czeskich
relacjach związanych z kontekstem historyczno-politycznym Śląska Cieszyńskiego.
Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom leżącym we wspólnym interesie Polski i Czech,
wykorzystując innowacyjne metody kooperacji oparte na wymianie doświadczeń pomiędzy
pograniczem polsko-czeskim a innymi europejskimi regionami granicznymi w zakresie
wypracowywania rozwiązań dotyczących problemów transgranicznych o podłożu politycznym,
historycznym, czy narodowościowym.
Środkami, które przyczyniły się do osiągnięcia zakładanego celu przedsięwzięcia były:
 zorganizowanie serii międzynarodowych spotkań studyjnych (obejmujących fora
transgraniczne i wizyty w terenie) służących wymianie myśli i spostrzeżeń oraz dzieleniu
się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązywania i łagodzenia konfliktów
transgranicznych o charakterze społecznym;
 opracowanie rekomendacji dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk
Cieszyński, zorientowanych na podejmowanie działań w zakresie budowania i rozwijania
wzajemnych relacji Polaków i Czechów, z uwzględnieniem trudnej historii.
Grupy docelowe
a) instytucje publiczne (samorządy, placówki naukowo-badawcze) i pozarządowe działające na
terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński - min. 20 podmiotów;
b) organizacje zrzeszone w sieci TEIN - min. 7 podmiotów, w tym 2 partnerów formalnych
projektu (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola) oraz
5 partnerów nieformalnych (Euro-Institut - pogranicze francusko-niemieckie, Centre for CrossBorder Studies - pogranicze irlandzko–północno-irlandzkie, Fachhochschule Kärnten pogranicze austriacko-włosko-słoweńskie, Universitat de Girona oraz Université Perpignan
Via Domitia - pogranicze francusko-hiszpańskie);
c) pozostałe podmioty, z którymi współpracują partnerzy formalni projektu - min. 20 podmiotów
biorących udział w forach transgranicznych wchodzących w skład międzynarodowych spotkań
studyjnych.
Kluczowe działania
Numer działania: 2
Nazwa działania: I międzynarodowe spotkanie studyjne
Data rozpoczęcia: 1.04.2017
Data zakończenia: 30.06.2017
Opis:
W ramach działania zorganizowano I międzynarodowe spotkanie studyjne o charakterze
dwudniowym, które odbyło się na pograniczu irlandzko–północno-irlandzkim. Spotkanie składało się
z trwającego pół dnia forum transgranicznego adresowanego do szerokiego grona odbiorców [min.

1

Wniosek projektowy „TEIN - platforma dialogu na granicy”, s. 17, 19-20, 24-31.
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50 osób reprezentujących organizacje zrzeszone w sieci TEIN (Transfrontier EuroInstituty Network)
oraz pozostałe podmioty z pogranicza irlandzko–północno-irlandzkiego, z którymi współpracują
partnerzy formalni projektu]. Ta część spotkania miała na celu możliwość wymiany myśli
i spostrzeżeń oraz prowadzenia dyskusji związanej z problematyką konfliktów transgranicznych
(z uwzględnieniem specyfiki irlandzko–północno-irlandzkiego pogranicza).
Element spotkania stanowiła również trwająca pół dnia wizyta w terenie adresowana do
przedstawicieli organizacji zrzeszonych w sieci TEIN (ok. 12 osób), której celem było pokazanie
dobrych praktyk współpracy w kontekście skomplikowanej historii pogranicza irlandzko–północnoirlandzkiego.
Pozostały czas spotkania (ok. 1 dzień) został przeznaczony na wspólną pracę przedstawicieli
partnerów formalnych i nieformalnych nad rekomendacjami dla pogranicza polsko-czeskiego
w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
Numer działania: 3
Nazwa działania: II międzynarodowe spotkanie studyjne
Data rozpoczęcia: 1.07.2017
Data zakończenia: 31.12.2017
Opis:
W ramach działania zorganizowano II międzynarodowe spotkanie studyjne o charakterze
dwudniowym, które odbyło się na pograniczu francusko-niemieckim. Spotkanie składało się
z trwającego pół dnia forum transgranicznego adresowanego do szerokiego grona odbiorców [min.
50 osób reprezentujących organizacje zrzeszone w sieci TEIN (Transfrontier EuroInstituty Network)
oraz pozostałe podmioty z pogranicza francusko-niemieckiego, z którymi współpracują partnerzy
formalni projektu]. Ta część spotkania miała na celu możliwość wymiany myśli i spostrzeżeń oraz
prowadzenia dyskusji związanej z problematyką konfliktów transgranicznych (z uwzględnieniem
specyfiki francusko-niemieckiego pogranicza).
Element spotkania stanowiła również trwająca pół dnia wizyta w terenie adresowana do
przedstawicieli organizacji zrzeszonych w sieci TEIN (ok. 12 osób), której celem było pokazanie
dobrych praktyk współpracy w kontekście skomplikowanej historii pogranicza francuskoniemieckiego.
Pozostały czas spotkania (ok. 1 dzień) został przeznaczony na wspólną pracę przedstawicieli
partnerów formalnych i nieformalnych nad rekomendacjami dla pogranicza polsko-czeskiego
w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
Numer działania: 4
Nazwa działania: III międzynarodowe spotkanie studyjne
Data rozpoczęcia: 1.01.2018
Data zakończenia: 28.02.2018
Opis:
W ramach działania zorganizowano III międzynarodowe spotkanie studyjne o charakterze
trzydniowym, które odbyło się na pograniczu polsko-czeskim. Spotkanie składało się z trwającego pół
dnia forum transgranicznego adresowanego do szerokiego grona odbiorców [min. 50 osób
reprezentujących instytucje publiczne (samorządy, placówki naukowo-badawcze) i pozarządowe
działające na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński, organizacje zrzeszone w sieci TEIN (Transfrontier
Euro-Institut Network) oraz pozostałe podmioty z pogranicza polsko-czeskiego, z którymi
współpracują partnerzy formalni projektu]. Ta część spotkania miała na celu możliwość wymiany
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myśli i spostrzeżeń oraz prowadzenia dyskusji związanej z problematyką konfliktów transgranicznych
(z uwzględnieniem specyfiki polsko-czeskiego pogranicza).
Element spotkania stanowiła również całodniowa wizyta w terenie adresowana do przedstawicieli
organizacji zrzeszonych w sieci TEIN (ok. 12 osób), której celem było pokazanie dobrych praktyk
współpracy w kontekście skomplikowanej historii pogranicza polsko-czeskiego.
Pozostały czas spotkania (ok. 1,5 dnia) został przeznaczony na wspólną pracę przedstawicieli
partnerów formalnych i nieformalnych nad rekomendacjami dla pogranicza polsko-czeskiego
w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
Numer działania: 5
Nazwa działania: Rekomendacje dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk
Cieszyński
Data rozpoczęcia: 1.03.2018
Data zakończenia: 30.03.2018
Opis: W ramach działania opracowano rekomendacje dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego
w Euroregionie Śląsk Cieszyński, które są zorientowane na podejmowanie aktywności
w zakresie budowania i rozwijania polsko-czeskich relacji, z uwzględnieniem kontekstu historycznopolitycznego Śląska Cieszyńskiego.
Rekomendacje zostały wypracowane na podstawie wniosków płynących z międzynarodowych
spotkań studyjnych (obejmujących fora transgraniczne, wizyty studyjne oraz czas przeznaczony na
wspólną pracę przedstawicieli partnerów formalnych i nieformalnych nad ich zapisami), materiałów
dotyczących problematyki konfliktów występujących na poszczególnych pograniczach
(z uwzględnieniem diagnozy sytuacji wyjściowej) przekazanych przez partnerów nieformalnych,
a także konsultacji z instytucjami publicznymi (samorządami, placówkami naukowo-badawczymi)
i pozarządowymi działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Rekomendacje będą służyły podmiotom działającym na terenie Euroregionu do planowania
i wdrażania wspólnych inicjatyw transgranicznych, których kontekst osadzony jest w trudnej
i bolesnej historii Śląska Cieszyńskiego.
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2. Partnerzy projektu2
Partnerzy formalni projektu
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” zostało założone w Cieszynie
w 1998 roku jako dobrowolne porozumienie gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, działających
na rzecz rozwoju obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.
Stowarzyszenie jest ponadto polskim partnerem umowy regionalnej pod nazwą „Euroregion Śląsk
Cieszyński”. Do głównych zadań Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” należy:
współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami; poszukiwanie nowych
możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców; upowszechnianie korzystnego
wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie; działania mające na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego; działalność edukacyjną, kulturalną i sportową; tworzenie warunków dla
najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę
transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech; prowadzenie działalności
proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej; prowadzenie działalności
z obszaru turystyki.
Institut EuroSchola to organizacja szkoleniowo-badawcza z siedzibą znajdującą się niedaleko trójstyku
granic Polski, Czech i Słowacji. Została założona na prawie czeskim i jest podmiotem pozarządowym.
Główną grupę docelową Institutu EuroSchola stanowią nauczyciele, pracownicy sektora publicznego,
klienci biznesowi oraz osoby bezrobotne. W trakcie osiemnastu lat swojego istnienia, Institut
EuroSchola stał się liderem w prowadzeniu szkoleń transgranicznych realizowanych w ramach polskoczeskich i czesko-słowackich projektów. Z kursów poświęconych problematyce transgranicznej
skorzystało ponad 1200 osób z Polski, Czech i Słowacji. Institut EuroSchola był również
odpowiedzialny za przygotowanie szeregu wizyt studyjnych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju
i Współpracy regionalnej „Olza” jest członkiem sieci TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)
i prowadzi działania w ramach inicjatywy EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.

Partnerzy nieformalni projektu
Współpraca transgraniczna prowadzona w Irlandii Północnej i Irlandii wpisuje się w dwa główne nurty
regulacji prawnych, które stanowią podstawy funkcjonowania Centre for Cross Border Studies.
Pierwszym z nich jest Porozumienie Wielkopiątkowe z 1998 roku, drugim natomiast polityka spójności
Unii Europejskiej skierowana na spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.
Centre for Cross Border Studies pełni szczególną rolę w przyczynianiu się do wzrostu spójności
społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Irlandii Północnej oraz Irlandii. Czyni to poprzez promocję
i polepszanie jakości współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami publicznymi, jak również
pomiędzy instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim; polepszanie
potencjału osób zaangażowanych w rozwój społeczny i gospodarczy na rzecz osiągania wzajemnych
korzyści ze współpracy transgranicznej; a także zajmowanie zagadnieniami związanymi z brakiem
informacji i pozostałymi barierami, które ograniczają mobilność i współpracę transgraniczną,
wykorzystując w tym celu badania, środki finansowe, narzędzia oraz inne praktyczne rozwiązania,
w ostatnim okresie związane zwłaszcza z BREXITem.
2

Par. 5. Statutu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”; Wniosek projektowy „TEIN4citizens Engaging civil society in border regions for the future of Europe”, s. 5, 10, 26, 34, 39; https://www.univ-perp.fr.
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Euro-Institut to francusko-niemiecka organizacja, która działa od 1993 roku, wspierając współpracę
transgraniczną w trójnarodowym regionie Górnego Renu poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwa
dla instytucji publicznych. Dwunarodowy zespół Euro-Institutu przy współpracy z interesariuszami
rozwija metody i narzędzia służące budowaniu potencjału aktorów działających na poziomie
transgranicznym.
Wdrażany przez Euro-Institut w formie konferencji, seminariów i warsztatów program kształcenia,
jest skierowany do osób zajmujących się współpracą transgraniczną w sektorze publicznym, quasi
publicznym oraz prywatnym, a także do szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego,
stykającego się w codziennym życiu z tego typu problematyką (praca, edukacja, zdrowie). EuroInstitut był włączony w proces konsultacji wielu wdrożeń, które dotyczyły obywateli.
Euro-Institut jest ponadto koordynatorem sieci TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network), jak
również członkiem wielu innych sieci (Europa, MOT, AEBR), dzięki czemu uczestniczy w procesie
upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk wśród wielu różnych europejskich instytucji.
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Karyntii (Fachhochschule Kärnten) jest instytucją oferującą
ponad 30 programów studiów, w ramach których kształci się prawie 2000 studentów studiów
dziennych i zaocznych. Fachhochschule Kärnten preferuje praktyczne i bezpośrednie podejście do
nauki. Zarówno wykładowcy uniwersyteccy, jak i zapraszanie prelegenci, którzy reprezentują branżę
przemysłową, biznes i sektor publiczny, zapewniają edukację w wymiarze interdyscyplinarnym
i międzynarodowym.
Szkoła Zarządzania oferuje studentom studiów licencjackich możliwość wyboru jednaj z wielu
specjalizacji: zarzadzanie przedsiębiorstwem, zarzadzanie publiczne, zarządzania branżą cyfrową,
hotelarstwo/zarządzanie hotelem lub zarządzanie międzykulturowe. Szkoła Zarządzania oferuje
ponadto trzy programy studiów podyplomowych: zarządzanie i rozwój przedsiębiorstwem,
zarządzanie publiczne, zarządzenie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Program charakteryzuje
się silnym zorientowaniem na rozwój umiejętności praktycznych w przyszłym miejscu pracy,
włączając w to wiedzę istotna pod kątem działalności międzynarodowej.
Od 1992 roku Uniwersytet w Gironie (Universitat de Girona) wchodzi w skład systemu szkolnictwa
publicznego Katalonii. To instytucja głęboko zakorzeniona w Katalonii i katalońskiej kulturze, której
działalność skupiona jest na doskonaleniu nauczania i prowadzeniu badań mających na celu rozwój
społeczeństwa poprzez kreowanie, przekazywanie, upowszechnianie i przegląd wiedzy związanej
z nauką, technologią, humanistyką i sztuką.
Uniwersytet w Gironie prowadzi badania obejmujące przeszło 100 grup badawczych. Znaczna
część tych badań prowadzona jest w wymiarze międzynarodowym, w którym Uniwersytet posiada
duże doświadczenie związane z zarządzaniem i koordynacją projektów dofinansowanych z grantów
międzynarodowych i europejskich.
Uniwersytet w Gironie posiada także doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących
wielojęzyczności, tożsamości i nauczania języka.
Uniwersytet w Perpignan (Université Perpignan Via Domitia) - w 1350 roku król Aragonii założył
pierwszy Uniwersytet w Perpignan. Charakteryzował się podejściem multidyscyplinarnym, które
stosowane jest do dnia dzisiejszego. W 1979 uzyskał on status Uniwersytetu Autonomicznego.
Każdego roku kształci on około 9 500 studentów w takich dziedzinach jak : filologia, języki, nauki
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humanistyczne i społeczne, prawo, ekonomia, zarządzanie, nauki ścisłe, sport, turystyka. Poza
kierunkami akademickimi, obszarem zainteresowania Uniwersytetu są również energie odnawialne.
W ramach Uniwersytetu funkcjonuje między innymi Transgraniczny Instytut Francusko-Kataloński,
który organizuje nauczanie poświęcone zagadnieniom transgranicznym i studiom katalońskim. Prace
badawcze odbywają się w laboratorium ICRECS - CRESEM.
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3. Transgraniczna Sieć Euro-Instytutów (Transfrontier Euro-Institut Network)3
Krótka charakterystyka
Transgraniczna Sieć Euro-Institutów zrzesza organizacje szkoleniowe i uniwersytety w celu wspierania
współpracy transgranicznej i dostarczania praktycznych rozwiązań z zakresu europejskiej
problematyki ponadgranicznej. Celem sieci TEIN jest budowanie potencjału we współpracy
transgranicznej i ponadgranicznej służącego wzmacnianiu integracji europejskiej. Za koordynowanie
działalności sieci odpowiada Euro-Institut. Wszyscy członkowie sieci sygnowali swoim podpisem Kartę
- dokument, w którym określono podstawowe kryteria funkcjonowania szerokiego partnerstwa.
Partnerzy sieci działają na różnych typach granic, wśród których można wymienić między innymi
granice morskie, stare granice europejskie, wschodnie granice Unii Europejskiej, granice
postkonfliktowe, czy granice wewnętrzne.
Partnerzy (członkowie formalni)
 na granicy austriacko-włosko-słoweńskiej:
 Uniwersytet Nauk Stosowanych w Karyntii (Fachhochschule Kärnten);
 Uniwersytet w Ljubljanie, Wydział Administracji (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo);
 na granicy polsko-czeskiej:
 Institut EuroSchola;
 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”;
 na granicy niemiecko-polskiej:
 Europejski Uniwersytet Viadrina Frankfurt nad Odrą, Centrum Viadrina B/ORDERS IN
MOTION (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Viadrina Center
B/ORDERS IN MOTION);
 na granicy irlandzko–północno-irlandzkiej:
 Centre for Cross Border Studies;
 na granicy francusko-hiszpańskiej:
 Uniwersytet w Perpignan Via Domitia (Université Perpignan Via Domitia);
 Uniwersytet w Gironie (Universitat de Girona);
 na granicy francusko-szwajcarsko-włoskiej:
 Uniwersytet Savoie Mont Blanc (Université Savoie Mont Blanc);
 na granicy belgijsko-francuskiej (-angielskiej):
 Region Nord-Pas-de-Calais;
 Uniwersytet w Artois (Université d'Artois, Institut des frontières et des
discontinuités);
 na granicy belgijsko-holendersko-niemieckiej:
 Uniwersytet w Maastircht, Instytut ds. współpracy transnarodowej i euroregionalnej
oraz mobilności (Maastricht University, Institute for Transnational and Euregional
cross border cooperation and Mobility);
 na granicy francusko-niemiecko-szwajcarskiej:
 Uniwersytet w Strasbourgu, Instytut Nauk Politycznych (Université de Strasbourg,
Sciences Po Strasbourg);
3

TEIN - ulotka informacyjna, s. 1-3.
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Euro-Institut.

Członkowie stowarzyszeni
 Mission Opérationnelle transfrontaličre;
 Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (Association of European Border
Regions).
Działania
 wymiana dobrych praktyk;
 rozwijanie szkoleń i badań dostosowanych do potrzeb związanych ze współpracą
transgraniczną;
 wykorzystywanie wiedzy płynącej z inicjatyw realizowanych przez poszczególnych partnerów;
 praca nad nowymi produktami;
 uniwersalnymi modułami szkoleń (np. dla menadżerów projektów transgranicznych);
 metodami (np. analizy potrzeb w regionach granicznych);
 narzędziami (np. oceny wpływu współpracy transgranicznej);
 prowadzenie badań, w których będa brali udział aktorzy zaangażowani we współpracę
ponadgraniczną na różnych poziomach;
 podnoszenie wiedzy i świadomości na temat współpracy transgranicznej (na poziomie
lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim) dzięki zapewnieniu wysokiej jakości
działań w tym obszarze.
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4. Specyfika poszczególnych pograniczy w kontekście zaszłości historycznych
Pogranicze polsko-czeskie4
Pod względem terytorialno-genetycznym Śląsk Cieszyński jako całość wykazuje wyraźnie złożoną
strukturę geograficzno-historyczną, polityczno-administracyjną, społeczno-ekonomiczną i osadniczokulturowo-etniczną. Niezwykle geostrategiczne znaczenie w obszarze Europy Środkowej uczyniło
z tego regionu na przełomie wieków bardzo eksponowaną przestrzeń ponadnarodowych struktur,
aktywnie uczestniczących w tworzeniu kontaktów międzynarodowych w ramach współpracy
środkowoeuropejskiej.
Znaleziska archeologiczne na tym terenie pochodzące z najstarszego i najdłuższego okresu
dziejów ludzkości są bardzo nieliczne. Pierwsze osady powstawały tu w V w. p.n.e., a mieszkańcy
należący do grupy etnicznej Wiślan byli związani z kulturą łużycką i utrzymywali kontakty z ziemiami
naddunajskimi. Nieco później zaznaczyły się wpływy Scytów, Celtów i Rzymian. Końcem IX w.
terytorium dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego znalazło się w Państwie Wielkomorawskim, a w X w.
weszło już w skład polskiego państwa Piastów. W 1281 r. rozpadło się ówczesne Księstwo Opolskie,
doprowadzając do wyodrębnienia kasztelani cieszyńskiej w ramach Księstwa Cieszyńskiego, którego
pierwszym władcą został Mieszko.
Historię Księstwa Cieszyńskiego charakteryzuje niemal ciągły proces stopniowego zasiedlania
jego terenów przez kolonistów z krajów niemieckich, a także Czechów i Serbów Łużyckich. Znaczącym
wydarzeniem dla Księstwa Cieszyńskiego w połowie XVI w. było przyjęcie protestantyzmu. Po
wygaśnięciu linii Piastów cieszyńskich, Księstwo przeszło we władanie Habsburgów, będących od roku
1526 również królami czeskimi, a ziemie te zostały wcielone do czeskiej komory królewskiej we
Wrocławiu. Do pierwszych działań podjętych przez Habsburgów na Śląsku Cieszyńskim należała
rekatolizacja ludności, co spowodowało falę represji w stosunku do osób wyznania protestanckiego,
które uspokoił dopiero Józef II, wydając w 1781 roku patent tolerancyjny, zrównujący prawa
ewangelików z katolikami.
Po 1848 roku zaczęły przebiegać na tym terenie procesy tworzenia się świadomości narodowej
obywateli Śląska Cieszyńskiego – Polaków i Czechów, którzy domagali się równouprawnienia swoich
języków względem obowiązującego wówczas języka niemieckiego. Bardziej skonsolidowany polski
ruch narodowy z ośrodkiem w Cieszynie wykorzystywał bliskość centrum krakowskiego, natomiast
czeski skierowany był w kierunku Opawy (Opava). Oba ruchy biegły blisko siebie i mimo wszelkich
różnic szukały porozumienia, ale jednak różniły się sferą wpływów, które nie zawsze pokrywały się
z wytyczoną od połowy XIX w. granicą językową na linii Praszywa-Orłowa-Wierzbica (Prašivá-OrlováWierzbica). Na wschód od niej pojawiały się obustronne spory o język w szkołach i w kościołach.
Dopiero początkiem XX w., wspólnym wysiłkiem wszystkich organizacji polskiego ruchu narodowego
udało się wprowadzić do urzędów państwowych, obok języka niemieckiego również polski i czeski,
jako języki urzędowe.
W 1918 roku wiadomym było, że rozpad wielonarodowej monarchii habsburskiej jest
nieunikniony. Z jednej strony sytuacja ta niosła z sobą w pierwszej kolejności uzyskanie suwerenności
przez Polskę i Czechosłowację, z drugiej jednak stała się przyczyną polsko-czechosłowackiego sporu
4

M. Olszewski, The political problems of Polish - Czech cross-border co-operation in the Region Śląsk Cieszyński
(Cieszyn Silesia) [w:] red.: B. Wassenberg, J. Beck, Vivre et penser la coopéretion transfrontaliere (Volume 4) :
les régions frontalieres sensibles, Studies of the History of the European Integration, Nr 14, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart, 2011, s. 260-261.
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terytorialnego o Śląsk Cieszyński. Początkowo wydawało się, że konflikt taki w ogóle nie będzie mieć
miejsca, ponieważ Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego reprezentująca polską społeczność oraz
Komitet Krajowy dla Śląska (Zemský Národní výbor pro Slezsko), będący przedstawicielem czeskiej
ludności, zawarły porozumienie o podziale obszaru, zgodnie z którym gminy posiadające polskie
wydziały, znalazły się pod protektoratem Rady, a mające czeskie zarządy gmin, przeszły pod władzę
Komitetu. Należy jednak zaznaczyć, że umowa tymczasowa nie określała przyszłej granicy
i pozostawiała ostatecznie podział tego terytorium władzom centralnym. Rząd czeski opierał swoje
żądania w stosunku do Śląska Cieszyńskiego na dowodach historyczno-prawnych, jak chociażby
przynależność tego obszaru do państwa czeskiego od 1327 roku. Akcentował również powody
ekonomiczne i strategiczne w postaci kolei żelaznej, łączącej wschodnią część republiki z zachodnią.
Rząd polski uznawał natomiast umowę z 5 listopada 1918 roku, na zapisy której nie zgadzała się
administracja w Pradze. Chcąc zapewnić przynależność Śląska Cieszyńskiego do Polski, rząd
w Warszawie ogłosił wybory do sejmu również na tych terenach. Zdaniem strony czechosłowackiej
stanowiło to naruszenie postanowień lokalnej umowy. Konsekwencją tej decyzji było wkroczenie na
Śląsk Cieszyński 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackiego i rozpoczęcie akcji obsadzania
terenów na wschód od linii demarkacyjnej. Okres polsko-czechosłowackiego konfliktu zakończył się
zawartym 3 lutego 1919 roku rozejmem, na mocy którego poprowadzono nową linię demarkacyjną.
Strona czechosłowacka otrzymała powiaty Frydek (Frýdek) i Frysztat (Fryštát) oraz część powiatu
cieszyńskiego. Międzynarodowa komisja przedstawicieli Ententy, która przybyła do Cieszyna, aby
rozstrzygnąć kwestię terytorialne, co prawda zatwierdziła linię rozejmu, ale zwlekała z podjęciem
decyzji w tej sprawie. Z kolei rokowania polsko-czechosłowackie przyniosły wynik w postaci decyzji
o przeprowadzeniu plebiscytu, do którego ostatecznie nie doszło w wyniku nasilających się
obustronnych aktów przemocy.
W końcu jednak decyzja konferencji ambasadorów w Spa z dnia 28 lipca 1920 roku o wytyczeniu
granicy pomiędzy Polską i Czechosłowacją na rzece Olza i paśmie Czantorii, podzieliła Śląsk Cieszyński
na część czeską i polską, stwarzając zarazem pretekst do roszczeń terytorialnych. Rozdzielenie
jednolitego do tej pory Śląska Cieszyńskiego oznaczało głęboką ingerencję w wykształcony system
powiązań społeczno-ekonomicznych. I tak państwu czechosłowackiemu przypadło 55,8% powierzchni
rozpatrywanego obszaru, leżącej pomiędzy Ostrawicą (Ostravica) i Olzą oraz ograniczającymi je
Morawami i Śląskiem, pozostałą część dostała natomiast Polska. W części Śląska Cieszyńskiego
przyłączonej do Czechosłowacji znalazły się powiaty Frysztat (Fryštát), Bogumin (Bohumín), Czeski
Cieszyn (Český Těšín) i Jabłonków (Jablunkov), które zaczęto w polskiej terminologii nazywać
Zaolziem. Czesi nie używają tej nazwy, mówiąc o wspomnianym terenie wyłącznie jako o Śląsku
Cieszyńskim w całości - w języku czeskim Těšínsko, tzn. Cieszyńskie, bez dodatkowego określenia, że
chodzi o część Śląska. Ponadto Czesi otrzymali bogate Zagłębie Karwińskie (Karviná) i węzeł kolejowy
w Boguminie (Bohumín). Ponadto miasto Cieszyn podzielono na dwie części: polską i czeską, z rzeką
Olzą, jako granicą. Kwestia Śląska Cieszyńskiego zaciążyła na stosunkach polsko-czechosłowackich
w całym okresie międzywojennym. Według pierwszego powojennego spisu ludności z 1921 r. na
obszarze Zaolzia mieszkało 68.034 Polaków (1910 rok - 123.923), 88.556 Czechów (1910 rok - 32.821)
i 18.260 Niemców (1910 rok - 22.312). Przyczyny zmniejszenia się liczby polskiej ludności można było
zauważyć w samej organizacji państwowej, w której nieokreśleni narodowościowo obywatele raczej
opowiedzieli się za narodowością czeską. Wpływ na rezultat spisu miało również opuszczenie
terenów przez Polaków (ok. 15.000.), zmiana kryteriów przy ocenianiu narodowości, jak również
nadużycia rachmistrzów podczas przeprowadzania spisu. Oczywiście nie można zapomnieć
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o dyskryminacji ekonomicznej tych obywateli, którzy nie przyznali się do narodowości czeskiej
i innych.
Po podziale Śląska Cieszyńskiego doszło do pewnego unormowania stosunków między Polską
a Czechosłowacją. 23 kwietnia 1925 r. została podpisana polsko-czechosłowacka umowa, która
regulowała sprawę mniejszości narodowych. W latach trzydziestych, mimo istniejących różnic
w zakresie prowadzenia polskiej i czechosłowackiej polityki zagranicznej, panował duch wzajemnej
współpracy i tolerancji. Sytuacja ta zmieniła się radykalnie w styczniu 1934 roku, kiedy podpisano
polsko-niemiecki pakt o nieagresji. Ówczesny polski rząd Józefa Becka obrał anty-czechosłowacki
kurs, w którym sprawa Śląska zajmowała istotną pozycję. Obserwując z niepokojem ustępstwa
dyplomacji angielskiej i francuskiej wobec roszczeń III Rzeszy, w obawie przed możliwością takich
ustępstw również w sprawach polskich, użył problemu Zaolzia jako instrumentu politycznego,
wysuwając żądanie nadania zaolziańskim Polakom analogicznych praw, jak innym mniejszościom
w Republice Czechosłowackiej, zapewniając sobie trwały udział w rozgrywających się wydarzeniach.
Dnia 30 września 1938 roku, kiedy rząd czechosłowacki przyjął dyktat monachijski, rewidujący
decyzję Paryskiej Konferencji Pokojowej 1919-1920, nakazujący oddanie Sudetów Niemcom, polski
minister spraw zagranicznych Józef Beck nakazał rządowi w Pradze zwrotu terenów zamieszkałych
przez ludność polską na Zaolziu. 1 października 1938 roku Czesi przyjęli ultimatum, oddając Zaolzie
w polskie ręce. Ostatecznie opanowane terytorium przyłączone do województwa śląskiego
obejmowało powiaty: Frysztat (Fryštát) i Czeski Cieszyn (Český Těšín) oraz gminy Szonów (Šenov),
Wojkowice (Vojkovice), Żermanice (Žermanice) Gruszów (Hrušov), Herzmanice (Heřmanice),
Michałkowice (Michálkovice) i Śląską Ostrawę (Slezská Ostrava). Ogółem 1 871 km2 z historycznego
Śląska Cieszyńskiego stało się częścią państwa polskiego, w granicach Czech pozostało natomiast
412 km2. Dodatkowo do Zaolzia przyłączono 44 km2 terytorium słowackiego.
II wojna światowa spowodowała na Śląsku Cieszyńskim zasadniczą zmianę sytuacji. Obszar ten
stał się częścią III Rzeszy. Zakończenie działań wojennych spowodowało kolejny podział Śląska
Cieszyńskiego, ale konflikt nie zniknął. W 1958 r. nastąpiło ostateczne podpisanie polskoczechosłowackiej umowy granicznej, przywracającej stan sprzed 1 października 1938 roku. Jednak na
Zaolziu pozostała nadal znaczna mniejszość polska, której losy przez wiele lat nie znajdowały
odzwierciedlenia w stosunkach pomiędzy obu krajami.
Zintensyfikowanie polsko-czeskich relacji podzielonego regionu nastapiło dopiero po 1989 roku,
kiedy to upadły totalitarne reżimy w Polsce i Czechach. Pierwsze kroki w ramach przywracania jakże
odległej, kiedyś naturalnej współpracy, podjęły władze samorządowe Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
(Český Těšín). Ważnym wydarzeniem, będącym jednym z fundamentów współpracy polsko-czeskiej
stały się wybory samorządowe w Polsce i w Czechach w 1990 roku. Pierwsza oficjalna wizyta
burmistrza Cieszyna u starosty Czeskiego Cieszyna (Český Těšín) otworzyła zupełnie nowy etap we
wzajemnych relacjach między władzami dwóch części w gruncie rzeczy jednego miasta. Przez kilka lat
cały ciężar współpracy w regionie spoczywał bowiem na barkach obu miast. Zmiana nastąpiła w 1993
roku, kiedy po polskiej i czeskiej stronie powstały związki regionalne samorządów gminnych, których
zadaniem było ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania. Zwrócono wtedy uwagę na
kwestie przekraczania granic, telekomunikację, a później komunikację drogową i ruch turystyczny. Od
początku lat 90-tych po polskiej i czeskiej stronie granicy zaczęły odbywać się wspólnie inicjowane
imprezy kulturalne, a niektóre z nich, takie jak Święto Trzech Braci czy Festiwal Teatralny Bez Granic,
stały się już symbolem współpracy obu części Cieszyna. Po wielu latach izolacji dokonało sie
ukoronowanie wspólnych wysiłków w zakresie przywracania „normalności” na polsko-czeskim
pograniczu, dzięki powołaniu 22 kwietnia 1998 roku Euroregionu Śląsk Cieszyński. Ostatnie
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kilkanaście lat pozytywnych doświadczeń w zakresie polsko-czeskiej współpracy, nie wyeliminowało
jednak problemów, które mają swoje zakorzenienie w przeszłości.
Pogranicze irlandzko–północno-irlandzkie5
Korzenie konfliktu najdłuższego w dziejach Europy sięga głęboko w przeszłość, aż do roku 1171. Kiedy
Anglicy próbowali podporządkować sobie Irlandię, a opanowawszy część wyspy, sprowadzili tam
swoich osadników. Jednak dopiero w XVI wieku za rządów Elżbiety I ostatecznie podporządkowali
sobie całą krainę.
Protestancka Anglia przez wieki brutalnie obchodziła się z katolickimi Irlandczykami. W północnej
Irlandii na skutek napływu ludności brytyjskiej struktura etniczna z czasem zaczęła zmieniać się na
korzyść Anglików. Działo się tak głównie w sześciu hrabstwach Ulsteru (cały Ulster liczy 9 hrabstw,
z czego 3 znajdują się w części należącej dzisiaj do Republiki Irlandzkiej). To właśnie współczesna
Irlandia Północna ze stolicą w Belfaście. Anglicy tępili bezlitośnie każdy przejaw oporu. Liczne
wyniszczające powstania oraz lata katastrofalnego głodu w XIX wieku spowodowały masową
emigrację Irlandczyków do Ameryki. Jeszcze dziś ludność Irlandii jest mniej liczna niż w pierwszej
połowie XIX w. W odpowiedzi na okupację brytyjską Irlandczycy zrywali się do walki i tworzyli
organizacje narodowe: Irlandzkie Bractwo Republikańskie (1858), Ligę Celtycką (1893), a zwłaszcza
Sinn Fein (1898). Ta ostatnia doprowadziła do wybuchu antybrytyjskiego powstania w 1916 roku.
Po jego klęsce w 1919 roku powstała zbrojna Irlandzka Armia Republikańska (IRA). Kolejne
powstanie w 1919 roku zakończyło się po trzech latach walk uznaniem irlandzkiej państwowości, lecz
bez sześciu hrabstw Ulsteru. Na jego terenie walki z protestancką większością traktowane były przez
IRA jako przeganianie obcych najeźdźców z wyspy. Całymi latami ciągnęły się zamachy, sabotaże,
utarczki uliczne. Przyjmuje się, że od roku 1969 pochłonęły one życie ok. 3,5 tys. osób, a ponad 25
tys. odniosło rany. Po trwającym od 31 sierpnia 1994 roku zawieszeniu broni przez IRA doszło
ostatecznie roku do podpisania pokoju w roku 1998. Lider Sinn Fein Gerry Adams i jego zastępca
Martin Mc Guiness (niegdyś członkowie IRA) zgodzili się na kompromis, tworząc wspólny rząd
północnoirlandzki wraz z liderami ugrupowań protestanckich.
Pogranicze francusko-niemieckie6
Alzacja i Lotaryngia to regiony w północnej Francji położone pomiędzy Francją a Niemcami. Od
zawsze były one obiektem konfliktów pomiędzy tymi mocarstwami, przechodziły z rąk do rąk.
Mieszkańcy posiadają co prawda obywatelstwo francuskie, w szkołach, urzędach i miejscach
publicznych posługują się językiem francuskim, jednak wpływy niemieckie są nadal bardzo silne.
Szczególnie na terenach podgórskich, na prowincji nadal żywy jest język niemiecki, a także miejscowe
dialekty: alzacki, lotaryński, frankoński. Ciągle jeszcze obowiązują podwójne, francuskie i niemieckie
nazwy miejscowości, a w obliczu jednoczącej się Europy i zanikających granic trudno jest dostrzec
elementy jednoznacznie świadczące o przynależności tych regionów do danego państwa.
Przełomowa w historii obu regionów okazała się wojna trzydziestoletnia oraz kończący ją pokój
westfalski (1648). Potwierdził on zagarnięcie niektórych miast Lotaryngii, dokonane na rozkaz
kardynała Richelieu podczas frondy oraz przyznał jej także ziemie Habsburgów w Alzacji. Francja
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L. Kotlińska, Konflikty i punkty zapalne w Europie, Biblioteka Główna AGH, Kraków 2003, s. 59.
A. Uchańska: Alzacja i Lotaryngia - historia, współczesność i perspektywy [Online], [Dostęp: 20.08.2016],
Dostępny w Internecie http://www.psz.pl/127-unia-europejska/anita-uchanska-alzacja-i-lotaryngia-historiawspolczesnosc-i-perspektywy
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zajęła także resztą Alzacji, w tym Strasbourg w 1681 roku. Lotaryngia z kolei otrzymała status
terytorium zależnego.
Francja starała się gospodarczo i kulturalnie związać ze sobą zdobyte tereny. Dużą rolę odegrała
międzynarodowa popularność francuskiego jako języka dyplomacji, ułatwiło to wprowadzenie go jako
języka urzędowego. Równocześnie jednak zachowały się niemieckie elementy kulturowe, czego
wyrazem był na przykład język niemiecki jako wykładowy na Uniwersytecie w Strasbourgu.
Wojna francusko-pruska, triumf i zjednoczenie Niemiec spowodowały ponowne zmiany
terytorialne - część Alzacji weszła w skład II Rzeszy. Konsekwencją był odpływ francuskojęzycznych
elit. Z drugiej strony Lotaryngia stawała się coraz bardziej francuska. Mimo to jako land o nazwie
Alzacja-Lotaryngia tereny te podlegały aż do 1911 roku rządowi niemieckiemu. Następnie zrównano
jego status z pozycją pozostałych krajów związkowych.
Ustawy z lat 1872-73 oficjalnie wprowadziły język niemiecki do szkół i urzędów w nowo
utworzonym landzie. Jednak w rzeczywistości francuski nadal był w powszechnym użyciu wraz
z wieloma dialektami lokalnymi. Od lat 70. XIX wieku trwał także proces przejmowania prawa Rzeszy.
I wojna światowa zaowocowała poważnymi zmianami terytorialnymi w Europie. Ustalono nowe
granice, jedne narody uzyskały niepodległość, inne natomiast zmuszone zostały do
podporządkowania się obcej władzy. Brak określonej wspólnej tożsamości narodowej nie przeszkodził
także Alzacji w uzyskaniu niepodległości w tym okresie. Ten jedyny w historii moment wolności trwał
aż do wkroczenia na teren Alzacji wojsk francuskich w październiku 1918 roku. Na mocy traktatu
wersalskiego Alzacja oraz północna część Lotaryngii przypadły Francji, która od razu przystąpiła do
wprowadzania polityki asymilacyjnej oraz ustanowiła ponownie francuski językiem urzędowym.
Oznaczało to oficjalne rozwiązanie landu Alzacja-Lotaryngia w 1919 roku i podporządkowanie go
bezpośrednio rządowi francuskiemu. Mimo postępów asymilacji w Alzacji nie zamarły ruchy
wolnościowe.
Trzecia Rzesza aktywnie przystąpiła do uzależniania od siebie zdobytych terenów, mimo że
z początku nadal uznawane były za część Francji. Dopiero w 1941 roku stały się one częścią Wielkich
Niemiec. Jako następstwo tej zmiany administracyjnej mieszkańcy obu regionów objęci zostali
w 1942 obowiązkiem służby wojskowej w wojsku Rzeszy.
Alianci zajęli Lotaryngię ostatecznie w 1945 roku i wraz z Alzacją powróciła ona w granice Francji.
Bezpośrednio po II wojnie światowej Francuzi zrezygnowali z bezwzględnej polityki asymilacyjnej.
Oznaczało to dopuszczenie do powszechnego użytku języków alzackiego, lotaryńskiego i dialektów
niemieckich.
Od 1972 roku Alzacja i Lotaryngia posiadają własne lokalne parlamenty oraz rady regionalne od
1986 roku. Równocześnie coraz mniej przesłanek wskazuje na to, by któraś z tych krain miała zamiar
lub szanse na usamodzielnienie się (więcej informacji: zał. 1).
Pogranicze francusko-hiszpańskie (Katalonia)7
Przykładem regionu posiadającego własny język, historię, kulturę, tradycje, kuchnię i silnie wyrażaną
potrzebę narodu do posiadania własnego państwa jest Katalonia. Aby lepiej zrozumieć dążenia
Katalończyków do niepodległości, trzeba przyjrzeć się panoramie historyczno-politycznej tego
regionu.
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Z. Kozłowska-Socha, Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii [w:] Studia z Geografii
Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 181-205.
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W VIII w. całość ziem Katalonii opanowali Arabowie, zostali jednak częściowo wyparci przez Karola
Młota w 732 r. Początek rekonkwisty na tym terytorium był dziełem francuskich Karolingów, którzy
podzielili odzyskane ziemie na niezależne od siebie lecz poddane władzy centralnej powiaty. Na
początku miały one jedynie administracyjne znaczenie i były zarządzane przez hrabiów. Od początku
IX w. hrabiowie ci stawali się jednak coraz bardziej niezależni. Zjawisko decentralizacji było
spowodowane wewnętrznym kryzysem w państwie francuskim, niezdolnym do kontrolowania
oddalonej prowincji. W tym czasie przyszła Katalonia była podzielona między hrabiów, którzy
pochodzili z różnych regionów. Konsolidacja ich majątków ziemskich stała się podstawą późniejszej
niepodległości.
W IX w. obszar ten, wówczas jako autonomiczna marchia ze stolicą w Barcelonie, wciąż był zależny
od Francji. Proces oddzielania się od niej rozpoczął się w X w. W XII w. upowszechnił się termin
‘Katalonia’, opisujący - początkowo - wspólnotę ludzi oraz ziem zarządzanych przez hrabiego Ramona
Berenguera III (1082-1131). Z własności, jednolitej administracyjnie, tworzył się powoli organizm
państwowy, posiadający swoistą strukturę społeczną, zasiedlany przez ludzi o wspólnym, dobrze
wyodrębnionym języku i odrębnej kulturze.
W 1137 r. została zawarta unia personalna między Ramonem Berenguerem IV a Petronilą,
spadkobierczynią królestwa Aragonii, która dała początek złotemu wiekowi obu krajów. Pod koniec
średniowiecza w Aragonii i Katalonii zapanował długotrwały kryzys, a sytuacja polityczna stała się
niestabilna. W latach 1462-1472 rozpętała się wojna domowa, która pozostawiła kraj w ruinie.
Dzięki zawartemu w 1469 r. małżeństwu między Izabellą Kastylijską a księciem Fernandem,
powstała nowa unia personalna. Królestwa Aragonii i Kastylia zachowały swoje prawa, instytucje
rządowe i oficjalny język. Kraje te posiadały także osobną walutę. Pierwszym królem, który
odziedziczył tę podwójną koronę, był Karol I - zarazem pierwszy władca z dynastii Habsburgów, która
sprawowała rządy na tym terenie przez niemal dwa kolejne wieki. Panowanie następcy Karola I, Filipa
II, również obfitowało w konflikty i napięcia między centrum a prowincjami. Narastał strach przed
ideami heretyckimi, konkretnie hugenockimi i luterańskimi napływającymi z Europy właśnie przez
Katalonię. W efekcie zakazano mieszkańcom Korony Aragonii studiowania na zagranicznych
uniwersytetach, a francuskim duchownym nauczania w Hiszpanii.
W drugiej połowie XVI w. niezależność Katalonii była wciąż wyraźnie widoczna. W 1640 r.
wybuchło w Barcelonie przeciwko Filipowi IV Habsburgowi powstanie, zwane ‘wojną żeńców’. Jego
uczestnicy proklamowali republikę miejską. Po klęsce powstania, autonomiczne prawa prowincji
stopniowo zostawały ograniczane przez hiszpańskich królów. Jednocześnie pretensje do Katalonii
wysunęła Francja. W 1659 r., w wyniku ‘wojny trzydziestoletniej’ Katalonia została podzielona między
Francję i Hiszpanię. Druga połowa XVII i początek XVIII w. to czas oporu i buntów w całej prowincji.
W latach 1705-1714 miało miejsce kolejne antyhiszpańskie powstanie (znane jako ‘wojna o sukcesję’,
wymierzone przeciwko Filipowi V Burbonowi, które zostało krwawo stłumione. W 1714 r. Barcelona
poddała się wojskom Filipa. Zakończyła się trwająca prawie milenium polityczna władza Katalonii,
a całe Królestwo Aragonii zostało ostatecznie podporządkowane Hiszpanii.
Ostateczny podział Katalonii dokonał się w 1720 r. Od tego też czasu granica między Francją
a Hiszpanią pozostaje niezmieniona. W granicach Francji pozostała Katalonia Północna (zwana tam
częściej - od francuskiej nazwy regionu Rosellón - Roussillon). Na jej obszarze znajduje się pięć
regionów Capcir, Alta Cerdanya, Conflent, Roselló i Vallespir. Obecnie na terenie Katalonii Północnej
język kataloński rozumie 20-30% ludności (głównie na obszarach wiejskich), jednak tylko 10% zna go
biegle w mowie i w piśmie.
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W 1767 r. król Karol III Burbon zabronił używania języka katalońskiego w urzędach i pismach
oficjalnych, a rok później w szkołach wszystkich szczebli. Konflikt przeniósł się więc na płaszczyznę
kulturową. W XIX w. rząd centralny uchylił pozostałości katalońskiego prawa karnego, zniósł lokalne
przepisy dotyczące handlu oraz walutę katalońską. Wprowadzono system sądowniczy z trybunałem,
który zbierał się w Madrycie. Zabroniono wydawania katalońskich książek oraz wystawiania sztuk
teatralnych w tym języku. W celu przywrócenia utraconych praw Katalończycy angażowali się w tym
okresie w trzy kolejne wojny, które ostatecznie przegrali.
Od połowy XIX w. Katalonia stała się wraz z Krajem Basków jedynym regionem półwyspu,
w którym dokonała się rewolucja przemysłowa. Pomyślna koniunktura pozwoliła na jej rozpoczęcie
nawet wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. Fakt ten wpłynął znacząco na transformację społeczną
i ekonomiczną regionu, co jeszcze bardziej odróżniło go od innych prowincji dzisiejszej Hiszpanii. Od
końca XIX w. ponownie zaczęły narastać tendencje autonomistyczne. W 1914 r. cztery okręgi
katalońskie (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) utworzyły związek. Choć dwa lata później został on
rozwiązany to przez ten krótki okres czasu udało mu się przywrócić używanie języka katalońskiego,
przeprowadzić reformę jego ortografii oraz zapoczątkować szereg inwestycji infrastrukturalnych. Po
upadku trwającej w latach 1923-1930 dyktatury pomiędzy reprezentantami partii republikańskich
z Kastylii, Galicji i Katalonii, zawarto porozumienie zwane paktem z San Sebastian. Stworzyło ono
podwaliny dla nowej konstytucji, a w jej efekcie Katalonia ponownie uzyskała autonomię w ramach
republiki.
W latach 1936-1939 Hiszpanią wstrząsnęła krwawa wojna domowa. Katalonia opowiedziała się po
stronie Republiki i udzieliła azylu rządowi republikańskiemu. Najcięższe walki tego okresu trwały od
25 lipca do 15 września 1938 r. i zakończyły się klęską wojsk republikańskich. Po przekroczeniu rzeki
Ebro, frankiści mieli otwartą drogę do Barcelony, którą zdobyli 26 stycznia 1939 r. Pierwszego
kwietnia 1939 r., w Burgos, generał Franco ogłosił koniec wojny. Członkowie rządu katalońskiego
emigrowali do Francji. We Francji pozostał m.in. ówczesny premier rządu republikańskiego Lluís
Companys, który w 1940 r. został aresztowany przez gestapo i wydany Hiszpanii. Stracono go
w twierdzy Montjuïc w Barcelonie.
Zgodnie z zapowiedzią, autonomia Katalonii została zniesiona, po raz kolejny zabroniono również
publicznego używania języka i symboli narodowych. Demonstracje Katalończyków w obronie praw
kulturalnych i politycznych były rozpędzane przy użyciu policji i wojska. Opozycja w Katalonii skupiała
się głównie wokół dwóch ośrodków: założonego w 1964 r. tajnego związku zwanego Komisje
Robotnicze i utworzonego w 1971 r. Zgromadzenia Katalońskiego, które zrzeszało mniejsze
organizacje opozycyjne o bardzo różnym charakterze z terenu całej Katalonii. Ich aktywność,
w postaci organizacji strajków i manifestacji, była widoczna praktycznie przez cały okres trwania
dyktatury generała Franco.
Po śmierci generała Franco w 1975 r., szefem państwa został następca tronu Juan Carlos I.
Opowiedział się za zmianą ustroju, doprowadził do wolnych wyborów w 1977 r. i powstania nowej
konstytucji. Katalonia odzyskała częściową samorządność. Od tej pory, obok Kraju Basków, posiada
najszerszą autonomię ze wszystkich wspólnot narodowych na terenie Królestwa Hiszpanii. Po raz
kolejny językiem katalońskim można posługiwać się w urzędach, jest to także język wykładowy
w szkołach. Statut autonomii z 1979 r. zapewnia władzom wszelkie kompetencje w zakresie edukacji.
Ustawy o języku z 1983 r. oraz, rozszerzająca ją, z 1998 r. ustanawiają kataloński językiem
wykładowym na wszystkich poziomach edukacji. Od 1983 r. Katalonia ma, obok krajowej, własną
policję (więcej informacji: zał. 2-3).
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Pogranicze austriacko-włosko-słoweńskie8
Friuli - Wenecja Julijska (Friuli-Venezia Giulia [FVG]) to region leżący w północnowschodnich
Włoszech, graniczący od północy z Austrią, od wschodu i południowego wschodu ze Słowenią (także
Chorwacją), krajami, które należały kiedyś do Republiki Jugosławii, na południu ograniczony
Adriatykiem a od zachodu graniczący z innym włoskim regionem - Veneto. Po drugiej wojnie
światowej prowincje Fiume (Rijeka) i Pola oraz część prowincji Gorycja i Triest zostały włączone do
ówczesnej Jugosławii.
W 1954 r. podpisano porozumienie, na mocy którego strefa A Wolnego Terytorium Triest została
przekazana pod jurysdykcję włoskiej administracji, natomiast traktat podpisany w 1975 r. w Osimo
oficjalnie uznał jurysdykcję jugosłowiańską w strefie B. Nierozstrzygnięte dysputy graniczne oraz
złożona struktura etniczna tego obszaru spowodowały, że w 1964 r. został on uznany przez państwo
włoskie za region autonomiczny o specjalnym statusie.
Z morfologicznego punktu widzenia, FVG dzieli się na dwie części: górzyste tereny alpejskie
i przedalpejskie na północy (Karnia) oraz schodzącą ku morzu równinę na południu. Ludność
rozmieszczona jest nierównomiernie: słabo zaludnione tereny górskie kontrastują z gęsto
zaludnionymi równinami wokół Pordenone, Udine i Germony, nie wspominając o najgęściej
zaludnionych obszarach miejskich i podmiejskich Triestu i Gorycji. Nierównomierna dystrybucja
ludności to zarówno skutek różnic w ukształtowaniu terenu, jak i wielokrotnych wymuszonych
przesiedleń będących skutkiem częstych zmian i przesuwania się granic państwowych na tym
obszarze.
Pod względem językowym, FVG stanowi jeden z barwniejszych regionów Europy. Włoski jest
standardowym językiem używanym tak w sytuacjach oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Duży odsetek
ludności posługuje się jednak na co dzień oraz w ramach wydarzeń kulturowych także innymi
językami. Można tam usłyszeć dialekt Veneto, dialekty germańskie typowe dla Górnej Austrii,
słoweńskie i chorwackie. W latach czterdziestych XX w. powstało w regionie Movimento Popolare
Friuliano (Ludowy Ruch Friulijski), którego misją była popularyzacja języka i autochtonicznej kultury
friulijskiej (wywodzonej od antycznych Celtów). Około 50% ludności regionu deklaruje użycie
retoromańskiego języka friulijskiego. Działa na tym obszarze wiele stowarzyszeń i organizacji
o charakterze kulturowym reprezentujących zarówno żywioł włoski, jak i mniejszości etniczne. Dzięki
ich działalności region zachował swą tradycyjną różnorodność kulturową. Jednocześnie jednak,
z uwagi na to, że organizacje kulturalne często pełnią również rolę reprezentacji politycznej na
poziomie lokalnym, owa różnorodność postrzegana jest także przez władze włoskie jako źródło
potencjalnej politycznej destabilizacji.
Główne centra miejskie regionu przez większość swej nowożytnej historii związane były z dziejami
monarchii habsburskiej. Triest i Gorycja stanowiły ośrodki obszernego hinterlandu, który w wyniku
pierwszej i drugiej wojny światowej został od nich odcięty granicami nowych podziałów politycznych.
Triest utracił dodatkowo żywotną dla siebie funkcję głównego portu dalekomorskiego Austrii. Po
kolejnych zmianach granic następowały fale przesiedleń ludności do i z Austrii, do i z Włoch, do
i z terenów dzisiejszej Słowenii i Chorwacji.
Od 1866 r. można mówić o nasilającej się italianizacji regionu prowadzonej przy pomocy metod
administracyjnych, które nasiliły się zwłaszcza w okresie rządów faszystowskich. W latach 1922-1943
atmosfera ksenofobii osiągnęła kulminację w działalności Specjalnego Trybunału do Spraw Obrony
8
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Państwa (Tribunale Speciale per la difesa dello stato), który traktował mniejszości etniczne,
szczególnie Słoweńców, jako „wrogów państwa” i „sabotażystów”. Po drugiej wojnie światowej
początkowo próbowano siłowego rozstrzygania dysput terytorialnych i sporów na tle etnicznym. Pod
presją międzynarodowej opinii publicznej, strony włoska i jugosłowiańska, a następnie również
austriacka zasiadły jednak do - ciągnących się przez dziesięciolecia - konsultacji i negocjacji. W ich
rezultacie, a także w coraz większym stopniu dzięki regulacjom Unii Europejskiej, mniejszości
narodowe w regionie cieszą się obecnie gwarancjami konstytucyjnymi, które zasadniczo umożliwiają
im podtrzymywanie kulturowej, etnicznej i językowej odrębności w każdej z politycznie
wyodrębnionych części regionu.
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5. Rekomendacje dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński
Poniższe rekomendacje stanowią formę wsparcia podmiotów działających na terenie Euroregionu
Śląsk Cieszyński w zakresie planowania i wdrażania wspólnych inicjatyw transgranicznych, których
kontekst osadzony jest w trudnej i bolesnej historii Śląska Cieszyńskiego. Zostały one wypracowane
na podstawie wniosków płynących z międzynarodowych spotkań studyjnych (obejmujących fora
transgraniczne, wizyty w terenie oraz czas przeznaczony na wspólną pracę przedstawicieli partnerów
formalnych i nieformalnych nad ich zapisami), materiałów dotyczących problematyki konfliktów
występujących na poszczególnych pograniczach (z uwzględnieniem diagnozy sytuacji wyjściowej)
przekazanych przez partnerów nieformalnych, a także konsultacji z instytucjami publicznymi
i pozarządowymi działającymi na terenie Euroregionu.
1. Podejście do pokonywania problemów w trudnej współpracy - należy przyjąć, że nie unikniemy
trudności, konfliktów i różnic (jest to czymś naturalnym). To co powinno łączyć, to wspólne
wyzwania, które stają przed nami i znalezienie wspónego podejścia do stawienia im czoła.
2. Podejście do procesu dialogu/pojednania - należy zrozumieć to, czym jest pojednanie,
stosować zróżnicowane formy działań [np. dialog społeczny i polityczny; dialog społeczny,
gospodarczy i kulturowy (dialog między społecznościami); edukację i szkolenia; badania] oraz
realizować różne typy projektów (projekty bezpośrednio i pośrednio wpisujące się
w problematykę polsko-czeskiego konfliktu, a także projekty, które dotyczą innych zagadnień w tym przypadku należy „przemycać” treści związane z pojednaniem np. w trakcie spotkań
zespołów projektowych, konferencji) (więcej informacji: zał. 4-5).
3. Model „piramidy budowania pokoju” - w podejściu do budowania dialogu/pojednania należy
dążyć do stosowania modelu „piramidy budowania pokoju”, który opracował John Paul
Lederach. W modelu tym wyróżniono trzy poziomy/szczeble budowania pokoju: 1) przywództwo
najniższego szczebla angażujące między innymi lokalnych liderów, lokalne organizacje
pozarządowe, animatorów społecznych, przedstawicieli lokalnej służby zdrowia;
2) przywództwo średniego szczebla angażujące między innymi liderów branżowych,
naukowców/intelektualistów, liderów inicjatyw humanitarnych (NGOs); 3) najwyższe
przywództwo angażujące rozpoznawalnych przywódców politycznych/religijnych/wojskowych.
Każdy ze szczebli przywództwa charakteryzuje się innym podejściem do budowania pokoju.
Podejście do budowania pokoju na najniższym szczeblu, opiera się na tworzeniu lokalnych
komisji pokojowych, szkoleniach podstawowych, eliminowaniu uprzedzeń, działań
psychospołecznych uwzględniających traumatyczne przeżycia osób związane z wojną. Podejście
do budowania pokoju na średnim szczeblu opiera się na organizowaniu warsztatów i szkoleń
skierowanych na rozwiązywanie problemów, tworzeniu Komisji Pokojowych oraz zespołów
mediacyjnych. Przywództwo najwyższego szczebla oparte jest na wysokim poziomie negocjacji,
podkreślaniu, jasnym prowadzeniu procesu dialogu/pojednania przez mediatora/rozjemcę.
Zasadne jest, aby na lokalne potrzeby, model ten był wdrażany i rozpowszechniany przez
EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki.
4. Projekty i działania skierowane na dialog/pojednanie - w polsko-czeskich projektach
skierowanych na dialog/pojednanie należy uwzględniać następujące, kluczowe elementy:
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wspólną wizję i dalekosiężne cele; przejrzystość umowy/porozumienia i ten sam sposób
pojmowania/rozumienia kwestii budowanie dialogu/pojednania; bezpieczeństwo; elastyczność
i otwartość; poszanowanie dla odmienności; pozytywne nastawienie do rozwiązania problemu;
realizm; zaufanie; poczucie humoru, uwagę skierowaną na czerpanie radości oraz komfort.
5. Tworzenie i rozwijanie polityk skierowanych na dialog/pojednanie - należy tworzyć wspólne,
transgraniczne strategie i plany działań dotyczące problematyki dialogu/pojednania. Punkt
wyjścia do ich przygotowania powinny stanowić polsko-czeskie umowy i porozumienia.
W tworzeniu i rozwijaniu tego typu polityk powinni uczestniczyć wszyscy interesariusze, a przede
wszystkim lokalne społeczności.
6. Rola państwa - należy dążyć do tego, aby administracja państwowa aktywnie włączała się
w procesy związane z budowaniem dialogu/pojednania, tworzenia i rozwijania relacji oraz
harmonizowania współpracy na polsko-czeskim pograniczu.
7. Tworzenie stanowisk/funkcji skierowanych na dialog/pojednanie - należy tworzyć
stanowiska/funkcje, które wesprą dialog/pojednanie na polsko-czeskim pograniczu. Przykładem
takiego stanowiska mógłby być mediator ds. transgranicznych, którego zadaniem byłoby
rozwiązywanie napięć powstałych pomiędzy instytucjami lub osobami z obu stron granicy,
pokonywanie błędnego wyobrażenia i ignorancji wsród lokalnych, polskich i czeskich
społeczności, a także promowanie wzajemnego zrozumienie w relacjach międzyludzkich na rzecz
budowania zrównoważonych stosunków między Polakami i Czechami.
8. System szkolnictwa i rola edukacji - należy tworzyć odpowiednie systemy kształcenia, które
będą wspierały proces dialogu/pojednania oraz prowadzić działalność edukacyjną
z wykorzystaniem różnego rodzaju środków: kontaktu międzygrupowego, multimediów,
lokalnego środowiska, metod interaktywnych, ludzi i ich historii jako źródeł wiedzy, nauczycieli,
kreatywnego myślenia, społeczeństwa, resortu edukacji itp. (więcej informacji: zał. 6-7).
9. Sieciowanie - należy tworzyć i rozwijać powiązania między różnymi organizacjami oraz
prowadzonymi przez nie działaniami i projektami, a zwłaszcza pomiędzy osobami, które są w te
aktywności zaangażowane. Sieciowanie może polegać na tworzeniu instytucjonalnych lub
osobowych aliansów strategicznych na rzecz dialogu/pojednania; „przeplataniu się“ wydarzeń
o tematyce dialogu/pojednania, które są realizowane przez różne instytucje w ramach różnych
działań i projektów; uczestnictwie grup docelowych jednego projektu w innych
przedsięwzięciach i odwrotnie. Sieciowanie powinno dotyczyć nie tylko działań, instytucji i osób,
które zajmują się problematyką dialogu/pojednania, ale również tych, które na pozór nie mają
z nią nic wspólnego.
10. Monitorowanie i ewaluacja - należy monitorować i ewaluować działania oraz projekty
skierowane na dialog/pojednanie, wykorzystując w tym celu zróżnicowane podejścia
metodologiczne, wśród których można wymienić między innymi: niewyrządzanie szkody,
matrycę logiczną, ewaluację działania, teorie zmiany, ocenę wpływu pokoju i konfliktu, analizę
wrażliwości konfliktu, podejście wsparcia dla pokoju, kompleksowę wizualizację i analizę
strategiczną (więcej informacji: zał. 8).
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11. Program Interreg jako narzędzie ułatwiające proces dialogu/pojednania oraz wzmacniania
relacji międzyludzkich na różnych pograniczach - należy dążyć do zachowania programów
skierowanych na współpracę pomiędzy instytucjami oraz lokalnymi społecznościami z obu stron
granicy. Dotyczy to zarówno polsko-czeskiego programu Interreg, jak i podobnych programów
istniejących na granicach europejskich. Dzięki tego typu środkom istnieje możliwość
efektywnego prowadzenia działań związanych z dialogiem/pojednaniem oraz wzmacnianiem
relacji międzyludzkich i instytucjonalnych. Ewentualna likwidacja programów mogłaby
spowodować zwrot w dotychczasowych stosunkach pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami
i narodami, wstrzymanie lub odejście od ich dotychczasowych działań, a w najgorszym wypadku
powrót do sytuacji sprzed kilkukunastu czy kilkudziesięciu lat. Należy inspirować się również
zapisami znajdującymi się w dokumentach programowych programów działających na innych
europejskich pograniczach i - jeżeli jest to zasadne - dążyć do wprowadzenia ich do polskoczeskich programów współpracy transgranicznej (więcej informacji: zał. 9).
12. Dobre praktyki - w obliczu redukcji środków finansowych przewidzianych przez Komisję
Europejską na wsparcie współpracy transgranicznej po roku 2020, niezwykle istotne jest
uchwycenie tych przedsięwzięć, które są modelowe z punktu widzenia polsko-czeskiego
dialogu/pojednania i mogą służyć za wzór dla podobnych tego typu inicjatyw w przyszłości.
W związku z powyższym, gremia oceniające projekty, powinny skupić większą uwagę na
przedsięwzięciach innowacyjnych, przynoszących efekt skali, odnoszących się zwłaszcza do
lokalnych społeczności (więcej informacji: zał. 10-17).
13. Zapisy w dokumentach programowych - należy dążyć do wprowadzenia zapisów
w dokumentach programowych (zarówno na poziomie dużego polsko-czeskiego programu, jak
i Funduszu Mikroprojektów), umożliwiających ponoszenie znacznej części wydatków poza
obszarem wsparcia (np. wizyty studyjne, staże kompetencyjne) lub finansowanie przyjazdu
i pobytu przedstawicieli instytucji spoza obszaru wsparcia na teren polsko-czeskiego pogranicza,
w celu wykorzystania najlepszych praktyk na rzecz eliminowania barier i wzmacniania potencjału
Euroregionu Śląsk Cieszyński. W tym celu należy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia
(efektywnie wdrożone transfery i rozwijającą się kooperację międzyregionalną przynoszącą
korzyści polsko-czeskiemu pograniczu) związane z siecią TEIN oraz współpracą pomiędzy
Euroregionem Śląsk Cieszyński i EUWT Eurodystrykt PAMINA.
14. Strategie Euroregionu Śląsk Cieszyński - dokument koncepcyjny pn. „Rekomendacje dla obszaru
pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński” powinien stać się obok opracowań
„Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński - studium” oraz „Dokument
koncepcyjno-strategiczny - plan działań wdrażanych pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński
a EUWT Eurodystrykt PAMINA na lata 2016-2020”, trzecią oficjalną strategią Euroregionu.
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Podsumowanie
Współpraca transgraniczna w obszarze Śląska Cieszyńskiego ma prawie dwudziestoletnią historię.
Wpłynęła ona w dużym stopniu na przeobrażenie polsko-czeskich stosunków, minimalizując lub
eliminując antagonizmy i resentymenty oraz przyczyniając się do czerpania korzyści ze wzajemnej
kooperacji instytucji, znajdujących się po obu stronach granicy. Dzięki stworzeniu „Rekomendacji dla
obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński” powstały dodatkowe ramy
optymalnego i efektywnego budowania oraz rozwijania relacji Polaków i Czechów
w odniesieniu do trudnej historii.
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Úvod
Analýza přeshraniční spolupráce PL-CZ Těšínského Slezska ukazuje, že i přes dvacetiletou koperační
historii intenzivní kooperace je stále přítomno mnoho překážek a omezení. Zvláště významnou roli
pak v CZ-PL vztazích hrají překážky, které vyplývají ze společných historických a politických souvislostí
Těšínského Slezska.
Tato oblast byla ve skutečnosti původně částí Velké Moravy, později připadla do území polského
státu. Poté území požívalo zvláštní status Těšínského knížectví, které bylo součástí zemí Koruny České.
Po vymření Piastů se území stalo majetkem rodu Habsburků. Bez vlivu na hranice Těšínska nebyla ani
válka rakousko-pruská v osmnáctém století. Po rozpadu Rakouska-Uherska začal mezi
znovuobnoveným Polskem a nově konstituovaným Českosleovenskem konflikt o území Těšínska, které
bylo 28.července 1920 rozhodnutím Rady velvyslanců ve Spa rozděleno mezi obě země. Umělé
rozdělení do té doby jednotného historického, etnografického a splečenského prostoru způsobilo
skutečnost, že se několik desítek tisíc Poláků ocitlo na území českého státu.
Popsaná skutečnost do značné míry spoluurčuje charakter vzájemných česko-polských vztahů,
jejichž základem bylo v území Těšínského Slezska nepřátelství, zášť a konflikt motivovaný historicky,
politicky a etnicky. Navzdory tomuto stavu věcí až dosud nebyla přijata rozsáhlá opatření k tomu, aby
došlo k vybudování společných vztahů CZ-PL založených na těžké historii. Nedošlo ani k poučení
z jiných evropských příhraničních regionů, které se potýkají s podobnými problémy, a mohly by
nabídnout vhodná řešení.
Doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu Těšínské Slezsko orientované na
budování a rozvoji vzájemých vztahů Poláků a Čechů s ohledem na společnou bolestnou historii,
budou sloužit zástupcům veřejné správy (samosprávy, vědecko-výzkumná pracoviště) a neziskového
sektoru tak, aby mohli lépe plánovat a provádět společné iniciativy v této citlivé oblasti. Doporučení
také umožní prakticky využít zkušenosti získané v jiných evropských příhraničních oblastech.
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1. Projekt „TEIN - platforma dialogu na hranici”9
Cíl projektu
Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi veřejnými institucemi (samosprávami, vědeckovýzkumnými pracovišti) a neziskovými organizacemi působícími na území Euroregionu Těšínské
Slezsko, organizacemi sdruženými v síti TEIN, a také dalšími organizacemi, s nimiž spolupracují
formální partneři projektu s cílem vytvoření pozitivních změn v CZ-PL vztazích spojených s historickopolitickým kontextem Těšínského Slezka.
Projekt vyšel vstříc očekáváním ve společném zájmu Polska i Česka, využíval přitom inovativních
metod spolupráce postavených na výměne zkušeností mezi CZ-PL pohraničím a jinými evropskými
hraničními regiony tak, aby došlo k formulaci řešení týkajících se přeshraničních problémů na
politickém, historickém či národnostním základě.
K dosažení tohto cíle bylo využito následujících nástrojů:
 organizace série mezinárodních studijních setkání (zahrnujících přeshraniční fóra
a terénní návštěvy) sloužících pro výměnu názorů, postřehů a dobré praxe v oblasti
řešení a urovnávání přeshraničních konfliktů společenského charakteru;
 zpracování doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregiou Těšínské
Slezsko, orientovaných na uskutečnění činností sloužících k budování a rozvoji vzájemých
vztahů Poláků a Čechů - se zohldněním komplikované historie.
Cílové skupiny
a) veřejné instituce (samosprávy, vědecko-výzkumné organizace) a neziskové organizace
působící na území Euroregionu Těšínské Skezsko - min. 20 subjektů;
b) organizace sdružené v síti TEIN - min. 7 subjektů, v tom 2 formální partneři projektu (Sdružení
pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” a Institut EuroSchola) a 5 neformálních partnerů
(Euro-Institut - francouzsko-německé pohraničí, Centre for Cross-Border Studies - irskoseveroirské pohraničí, Fachhochschule Kärnten - rakousko-italsko-slovinské pohraničí,
Universitat de Girona a Université Perpignan Via Domitia - francouzsko-španělské pohraničí);
c) další subjekty, s nimiž spolupracují formální partneři projektu - min. 20 subjektů účastnících
se transhraničních fór, které se zúčastnily mezinárodních studijních setkání.
Klíčové aktivity
Číslo aktivity: 2
Název aktivity: I mezinárodní studijní setkání
Datum zahájení: 1.4.2017
Datum ukončení: 30.6.2017
Popis:
V rámci aktivity bylo uspořádáno I mezinárodní dvoudenní setkání, které se konalo na hranici
severoirsko-irské. Setkání se skládalo z půldenního přeshraničního fóra určeného širokému publiku
(min. 50 osob, které zastupovaly členské organizace sítě TEIN a další subjekty z příhraniční
severoirsko-irské oblastí, pracující s formálními partnery projektu). Tato část jednání skýtala
příležitost vyměny názorů a připomínek a diskuzií o otázkách přeshraničních konfliktů (se zvláštním
zřetelem na pohraničí severoirsko-irské).

9

Projektová žádost „TEIN - platforma dialogu na hranici”, s. 17, 19-20, 24-31.
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Částí setkání byla také půldenní pracovní terénní návštěva určená členům sítě TEIN (cca. 12 osob),
jejíž cílem bylo představení dobré praxe irsko-severoirské spolupráce v souvislosti s komplikovanou
historii hranice.
Zbývající čas setkání (cca. 1 den) byl určen společné práci představitelů formálních i neformálních
partnerů - nad doporučeními pro hranici PL-CZ Těšínského Slezka.
Číslo aktivity: 3
Název aktivity: II mezinárodní studijní setkání
Datum zahájení: 1.7.2017
Datum ukončení: 31.12.2017
Popis:
V rámci aktivity bylo uspořádáno II mezinárodní dvoudenní setkání, které se konalo na hranici
francouzsko-německé. Setkání se skládalo z půldenního přeshraničního fóra určeno širokému publiku
(min. 50 osob, které zastupovaly členské organizace sítě TEIN a další subjekty z příhraniční
francouzsko-německé oblastí, pracující s formálními partnery projektu). Tato část jednání skýtala
příležitost vyměny názorů a připomínek a diskuzí o otázkách přeshraničních konfliktů (se zvláštním
zřetelem na pohraničí francouzsko-německé).
Částí setkání byla také půldenní pracovní terénní návštěva určená členům sítě TEIN (cca. 12 osob),
jejíž cílem bylo představení dobré praxe francouzsko-německé spolupráce v souvislosti
s komplikovanou historii hranice.
Zbývající čas setkání (cca. 1 den) byl určen společné práci představitelů formálních i neformálních
partnerů - nad doporučeními pro hranici PL-CZ Těšínského Slezka.
Číslo aktivity: 4
Název aktivity: III mezinárodní studijní setkání
Datum zahájení: 1.1.2018
Datum ukončení: 28.2.2018
Popis:
V rámci aktivity bylo uspořádáno III mezinárodní dvoudenní setkání, které se konalo na hranici
polsko-české. Setkání se skládalo z půldenního přeshraničního fóra určeno širokému publiku [min. 50
osob, které zastupovaly veřejné instituce (samosprávy, vědecko-výzkumná pracoviště) a neziskovky
z území Euroregionu Těšínské Slezko, členské organizace sítě TEIN a další subjekty z příhraničí polskočeské oblastí, pracující s formálními partnery projektu. Tato část jednání skýtala příležitost vyměny
názorů a připomínek a diskuzií o otázkách přeshraničních konfliktů (se zvláštním zřetelem na
pohraničí polsko-české).
Částí setkání byla také půldenní pracovní terénní návštěva určená členům sítě TEIN (cca. 12 osob),
jejíž cílem bylo představeníí dobé praxe polsko-české spolupráce v souvislosti s komplikovanou
historii hranice.
Zbývající čas setkání (cca. 1,5 dne) byl určen společné práci představitelů formálních
a neformálních partnerů - nad doporučeními pro hranici PL-CZ Těšínského Slezka.
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Číslo aktivity: 5
Název aktivity: Doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu Těšínské Slezsko
Datum zahájení: 1.3.2018
Datum ukončení: 30.3.2018
Popis:
V rámci aktivity byla zpracována doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu
Těšínské Slezsko, která jsou orientována na podporu aktivit rozvíjejích česko-polské vztahy, se
zohledněním historicko-politického kontextu Těšínského Slezska.
Doporučení byla vypracována na základě podnětů, které zazněly v rámci mezinárodních studijních
setkání (přeshraničních fór, studijních návštěv a času určeného pro společnou práci představitelů
formálních i neformálních partnerů), na základě materiálů týkajících se problematiky konfliktů na
jednotlivých hranicích (se zohledněním identifikace výchozí situace) poskytnutých neformálními
partnery, a také na základě konzultace s veřejnými institucemi (samosprávami, vědecko-výzkumnými
pracovišti) a nevládními organizacemi působícími na území Těšínského Slezska.
Doporučení poslouží subjektům, které působí na území euroregionu a plánují či realizují aktivity,
jejichž kontext je zasazen do bolestné a složité historie Těšínského Slezska.
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2. Partneři projektu10
Formální partneři projektu
Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza” bylo založeno v Cieszyně v roce 1998 jako
dobrovolný svazek obcí a okresů Polské republiky, které se zabývají rozvojem polsko-české
spolupráce podél toku řeky Olzy (Olše). Sdružení je také polským partnerem Euroregionu Těšínské
Slezsko - Śląsk Cieszyński". Mezi hlavní úkoly sdružení Olza patří: spolupráce s dalšími národními
a zahraničními organizacemi a institucemi; hledání nových příležitostí pro hospodářský rozvoj
a zaměstnávání obyvatel; šíření příznivého obrazu regionu s důrazem na jeho příznivé umístění;
opatření na zlepšení životního prostředí; vzdělávací, kulturní a sportovní činnosti; vytváření podmínek
pro nejširší kontakty obyvatel se zvláštním důrazem na přeshraniční spolupráci se samosprávami
a dalšími organizacemi České republiky; prosazování proevropských aktivit, zejména informačních
a vzdělávacích otázek; provádění činností v oblasti cestovního ruchu.
Institut EuroSchola je nezisková výzkumně-vzdělávací organizace se sídlem na polsko-československém Trojmezí, přičemž je zaregistrována dle českého právního systému. Hlavní cílovou
skupiou Institutu EuroSchola jsou učitelé, pracovníci veřejné správy, komerčního sektoru
a nezaměstnaní. V průběhu 18 let své existence se Institut EuroSchola stal lídrem v realizaci
přeshraničních školení realizovaných v rámci česko-polských a česko-slovenských projektů. Kurzů
věvaých přeshraniční problematice využilo více než 1200 osob z ČR, Polska a Slovenska. Institut
EuroSchola rovněž zorganizoval významé množství studijních návštěv. Spolu se „Sdružením rozvoje
a regionální spolupráce Olza” je členem sítě TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) a vyvíjí činnosti
v rámci Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu.
Neformální partneři projektu
Přeshraniční spolupráce probíhající v Severním Irsku a Irsku vchází z dvou hlavních právních rámců,
které tvoří základ činností Centra pro přeshraniční studia (Centre for Cross-Border Studies). První
z nich je dohoda z Velkého pátku z roku 1998 ukončující období konkfliktů, druhou je politika
soudržnosti Evropské unie zaměřená na sociální, hospodářskou a územní kohezi.
Centrum pro přeshraniční studia má zvláštní roli v přispívání k růstu sociální, hospodářské
a územní soudržnosti v Severním Irsku a Irsku. Dělá tak prostřednictvím propagace a zlepšení kvality
přeshraniční spolupráce mezi veřejnými institucemi, jakož i mezi veřejnými institucemi, podniky
a občanskou společností; akcemi zaměřenými na zlepšení potenciálu osob zapojených do sociálního
a hospodářského rozvoje v zájmu přeshraniční spolupráce; jakožto i řešení otázek souvisejících
s nedostatkem informací a dalšími překážkami, které omezují mobilitu a přeshraniční spolupráci. Za
tímto účelem provádějí aplikovaný výzkum a hledají praktická řešení v oblasti spolupráce, poslední
dobou zejména v souvislosti s BREXITem.
Euro-Institut je francouzsko-německá organizace, která funguje od roku 1993 a zaměřuje se na
podporu přeshraniční spolupráce v třínárodnostním regionu Horního Porýní poskytováním školení
a poradenství veřejným institucím. Dvounárodnostní francouzsko-německý tým Euroinstitutu ve
spolupráci s dalšími zainteresovanými aktéry vyvíjí metody a nástroje pro budování potenciálu
subjektů působících na přeshraniční úrovni.
10

Par. 5. Stanov Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”; Projektová žádost „TEIN4citizens Engaging civil society in border regions for the future of Europe”, s. 5, 10, 26, 34, 39; https://www.univ-perp.fr.
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Činnosti Euro-Institutu v podobě konferencí, seminářů a workshopů se zaměřují na organizace
a osoby zapojené do přeshraniční spolupráce v rámci veřejného i soukromého sektoru jakožto i široce
chápáné občanské společnosti, která přijde do styku s problémy týající se práce, vzdělávání či
využívání zdravotní péče na druhé straně hranice. Euro-Institut byl zapojen do konzultačního procesu
vzniku mnoha opatření, která se týkala občanů překračujících hranice.
Euro-Institut je také koordinátorem sítě TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network), jakožto
i členem mnoha jiných sítí (Europa, MOT, AEBR), čímž se podílí na šíření znalostí a osvědčených
postupů mezi řadou různých evropských institucí.
Univerzita aplikovaných věd v Korutanech (Fachhochschule Kärnten) je instituce nabízející více než
30 studijních programů, ve kterých studuje téměř 2 000 denních i kombinovaných studentů.
Fachhochschule Kärnten upřednostňuje praktický a přímý přístup k učení. Interní i externí univerzitní
přednášející poskytují vzdělávání v interdisciplinárním i mezinárodním rozměru.
Vedení školy nabízí studentům možnost vybrat si jednu z mnoha specializací: obchodní
management, veřejná správa, řízení digitálního průmyslu, hotelový / hotelový management nebo
interkulturní management. Škola managementu nabízí také tři postgraduální programy: řízení
a rozvoj podnikání, veřejná správa a řízení mezinárodního podniku. Program je charakterizován
silným zaměřením na rozvoj praktických dovedností na budoucím pracovišti, včetně znalostí
týkajících se mezinárodních aktivit.
Od roku 1992 je Univerzita v Gironě (Universitat de Girona) součástí systému vzdělávání Katalánska.
Je to instituce hluboce zakořeněná v Katalánsku a katalánské kultuře, jejíž činnost je zaměřena na
zkvalitnění výuky a provádění výzkumu zaměřeného na rozvoj tamní společnosti prostřednictvím
vytváření, přenosu a šíření znalostí ve všech oblastech vědy a techniky i umění.
Univerzita v Gironě provádí výzkum, který je pokryt činnostmi více než 100 výzkumných skupin.
Podtstaná část z tohoto výzkumu probíhá v mezinárodním měřítku, ve kterém má univerzita bohaté
zkušenosti s řízením a koordinací projektů spolufinancovaných z mezinárodních a evropských grantů.
Univerzita v Gironě má také zkušenosti s prováděním výzkumu v oblasti multilingvismu, identity
a výuky jazyků.
Univerzitu v Perpignanu (Université Perpignan Via Domitia) založil roku 1350 aragonský král. Byla
charakterizována multidisciplinárním přístupem, který je dodnes využíván. V roce 1979 získala status
autonomní univerzity. Každý rok vzdělává přibližně 9 500 studentů v oblastech jako jsou filologie,
jazyky, humanitní a společenské vědy, právo, ekonomika, management, exaktní vědy, sport a cestovní
ruch. Vedle výuky těchto akademických předmětů jsou oblastí výzkumného zájmu univerzity také
obnovitelné zdroje energie.
Součástí univerzity je mimo jiné také Francouzsko-katalánský přeshraniční institut, který organizuje
výuku věnovanou přeshraničním tématům a katalánským studiím. Výzkumné práce probíhají
v laboratoři ICRECS - CRESEM.
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3. Přeshraniční síť Euro-Institutu (Transfrontier Euro-Institut Network)11
Krátká charakteristika
Nadnárodní síť evropských institutů sdružuje vzdělávací organizace a univerzity, které podporují
přeshraniční spolupráci a poskytují praktická řešení v oblasti evropských přeshraničních otázek. Cílem
sítě TEIN je vybudovat kapacitu v oblasti přeshraniční spolupráce s cílem posílit evropskou integraci.
Euro-Institut je zodpovědný za koordinaci provozu sítě. Všichni členové sítě podepsali Chartu dokument, který definuje základní kritéria pro fungování širokého partnerství. Partneři sítě pracují na
různých typech hranic, mezi něž mohou patřit mimo jiné námořní hranice, staré evropské hranice,
východní hranice Evropské unie, post-konfliktní hranice nebo vnitřní hranice.
Partneři (formální členové)
 rakousko-italsko-slovinská hranice:
 Univerzita applikovaných věd v Krotuanech (Fachhochschule Kärnten);
 Univerzita v Lublani, fakulta administrativy (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo);
 česko-polská hranice:
 Institut EuroSchola;
 Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza”:
 německopolská hranice:
 Eropská univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou, Centrum Viadrina B/ORDERS IN
MOTION (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Viadrina Center
B/ORDERS IN MOTION);
 itsko-severoirská hranice:
 Centre for Cross Border Studies;
 francouzsko-španělská hranice:
 Univerzita v Perpignanu Via Domitia (Université Perpignan Via Domitia);
 Univerzita v Gironě (Universitat de Girona);
 francouzsko-švýcarsko-italská hranice:
 Univerzita Savoie Mont Blanc (Université Savoie Mont Blanc);
 belgicko-francouzsko (-anglická) hranice:
 Region Nord-Pas-de-Calais;
 Univerzita v Artois (Université d'Artois, Institut des frontières et des discontinuités);
 belgicko-nizozemsko-německá hranice:
 Univerzita v Maastríchtu, Institut přeshraniční a euroregionální spolupráce
a mobility (Maastricht University, Institute for Transnational and Euregional cross
border cooperation and Mobility);
 francouzsko-německo-švýcarská hranice:
 Univerzita ve Štrasburku, Institut politických věd (Université de Strasbourg, Sciences
Po Strasbourg);
 Euro-Institut.
Členové o síťovéch charakteru
11

TEIN - informační leták, s. 1-3.
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 Mission Opérationnelle transfrontaličre;
 Asociace evropských přeshraničních regionů (Association of European Border Regions).
Aktivity
 výměna osvědčených postupů;
 rozvoj školení a výzkumu přizpůsobeného potřebám přeshraniční spolupráce;
 využívání znalostí získaných z iniciativ realizovaných jednotlivými partnery;
 práce na nových produktech;
 univerzální vzdělávací moduly (např. pro manažery přeshraničních projektů); vývoj nových
metod (např. analýza potřeb v pohraničních oblastech) a nástrojů (např. posouzení dopadu
přeshraniční spolupráce);
 provádění výzkumů súčasté aktérů z rozných vertikálních i horizontálních oblastí přeshraniční
spolupráce;
 zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci (na místní, regionální, národní a evropské
úrovni) zajištěním vysoké kvality činností v této oblasti.
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4. Specifika jednotlivých příhraničí v historickém kontextu
Polsko-české pohraničí12
Z hlediska geneze území Těšínské Slezsko jako celek vykazuje zjevně složitou geograficko-historickou,
politicko-správní, společensko-ekonomickou a osídlenecko-kulturně-etnickou strukturu. Nebývalý
geostrategický význam v rámci regionu střední Evropy učinil z této oblasti na přelomu století velmi
exponovaný prostor nadnárodních struktur, aktivně se podílejících na rozvoji mezinárodních vztahů
v rámci středoevropské spolupráce.
Archeologické nálezy na tomto území pocházející z nejstaršího a nejdelšího období lidských dějin,
jsou velmi vzácné. První osady zde vznikaly v 5. století př. n. l., a obyvatelé, kteří patřili k etnické
skupině Vislanů (Wiślanie) byli propojeni s lužickou kulturou a udržovali kontakty s podunajskými
zeměmi. O něco později se začaly projevovat vlivy Skytů, Keltů a Římanů. Koncem 9. století území
Těšínského Slezska se ocitlo v rámci Velkomoravské říše, a v 10. století se stalo součástí polského
státu Piastů. V roce 1281 se rozpadlo tehdejší Opolské knížectví, což vedlo k vydělení Těšínského
knížectví, jehož prvním vladařem se stal Měšek (Mieszko).
Pro historii Těšínského knížectví je charakteristický téměř nepřetržitý proces postupné kolonizace
jeho území kolonisty z německých států, a také Čechy a Lužickými Srby. Významnou událostí pro
Těšínské knížectví bylo v polovině 16. století přijetí protestantství. Po zániku dynastie Těšínských
Piastovců knížectví přešlo pod nadvládu Habsburků, kteří byli od roku 1526 rovněž českými králi,
a toto území bylo začleněno do české královské komory ve Vratislavi (Wrocław). K prvním krokům
Habsburků v Těšínském Slezsku patřila rekatolizace obyvatelstva, co způsobilo vlnu represí vůči
osobám protestantských vyznání, přičemž tuto situaci uklidnil až Josef II. vydáním v roce 1781
tolerančního patentu, který srovnal práva evangelíků a katolíků.
Po roce 1848 rok začaly na tomto území probíhat procesy vytváření národního povědomí občanů
Těšínského Slezska - Poláků a Čechů, kteří požadovali zrovnoprávnění svých jazyků ve vztahu k tehdy
oficiálně platné němčině. Více konsolidované polské národní hnutí s centrem v Těšíně (Cieszyn)
využívalo blízkosti krakovského centra, zatímco české hnutí bylo zaměřeno na Opavu. Obě existovala
blízko sebe a navzdory všem rozdílům hledala dohodu, ale odlišovala se sférami vlivů, které se ne
vždy shodovaly s od poloviny 19. století vytyčenou jazykovou hranicí na linií Prašivá-Orlová-Vrbice
(Praszywa-Orłowa-Wierzbica). Východně od ní se objevovaly oboustranné spory ohledně jazyka ve
školách a kostelech. Teprve začátkem 20. století se společným úsilím všech organizací národního
hnutí se podařilo zavést do státních úřadů vedle německého jazyka také jazyk polský a český jako
úřední jazyky.
V roce 1918 bylo zřejmé, že rozpad mnohonárodní habsburské monarchie je neodvratný. Z jedné
strany tato situace s sebou přinášela v první řadě Polsku a Československu získání suverenity, z druhé
strany však byla rovněž příčinou polsko-československého územního sporu o Těšínské Slezsko. Ze
začátku se zdálo, že k takovému konfliktu vůbec nedojde, když Národní rada Těšínského knížectví,
zastupující polskou komunitu a Zemský Národní výbor pro Slezsko - jako zástupce české komunity
dosáhly dohody o rozdělení území, podle které obce, jež měly polské orgány, se ocitly pod
protektorátem Rady a ty, které měly české správní orgány obcí, přešly pod nadvládu Výboru.
12

M. Olszewski, The political problems of Polish - Czech cross-border co-operation in the Region Śląsk Cieszyński
(Cieszyn Silesia) [in:] red.: B. Wassenberg, J. Beck, Vivre et penser la coopéretion transfrontaliere (Volume 4) :
les régions frontalieres sensibles, Studies of the History of the European Integration, Nr 14, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart, 2011, s. 260-261.
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Nicméně je třeba poznamenat, že prozatímní dohoda nevymezovala budoucí hranici a konečné
rozdělení tohoto území bylo ponecháno v kompetenci ústředních orgánů. Česká vláda své nároky ve
vztahu k Těšínskému Slezsku založila na historicko-právních důkazech, jako je příslušnost tohoto
území k českému státu od roku 1327. Zdůrazňovala také ekonomické a strategické důvody jako byla
železnice spojující východ a západ republiky. Oproti tomu polská vláda uznala smlouvu z 5. listopadu
1918, s jejímž obsahem nesouhlasila Praha. K zajištění přičlenění Těšínského Slezska k Polsku vláda ve
Varšavě oznámila volby do sejmu i na tomto území. Podle československé strany tím došlo k narušení
ustanovení lokální smlouvy. Toto rozhodnutí mělo za následek vstup československé armády na
Těšínské Slezsko 23. ledna 1919 a zahájení akce obsazování území na východ od demarkační čáry.
Období polsko-československého konfliktu bylo ukončeno uzavřením příměří 3. února 1919, na
základě kterého byla stanovena nová demarkační čára. Československé straně byly přisouzeny okresy
Frýdek, Fryštát a část okresu Těšín (Cieszyn). I když Mezinárodní komise zástupců Trojdohody, která
přijela do Těšína (Cieszyna) za účelem vyřešení územních problémů, schválila linii příměří, přijala
rozhodnutí v této věci se značným zpožděním. V neposlední řadě polsko-československá jednání
vedla k přijetí rozhodnutí o uspořádání lidového hlasování (plebiscitu), které nakonec nebylo
realizováno v důsledku rostoucích oboustranných násilných aktů.
Nakonec rozhodnutím konference velvyslanců ve francouzském Spa ze dne 28. července 1920,
došlo k vymezení hranice mezi Polskem a Československem na řece Olši (Olza) a horském pásmu
Čantoryje (Czantoria), a došlo k rozdělení Těšínského Slezska na část českou a polskou. Rozdělení
doposud kompaktního Tešínského Slezska bylo hlubokou inherencí do vytvořeného systému
společensko-ekonomických vztahů. Československý stát získal 55,8% území daného regionu,
nacházejícího se mezi Ostravicí (Ostrawica) a Olší (Olza) a ohraničené Moravou a Slezskem, zbývající
část pak získalo Polsko. V části Těšínského Slezska připojené k Československu se nacházely okresy
Fryštát, Bohumín, Český Těšín a Jablunkov, a toto území začalo být v polské terminologii nazýváno
jako Zaolzie (Zaolší, česká část Těšínského Slezska). Češi tohoto pojmenování neužívají a hovoří
o tomto regionu jako o Těšínském Slezsku či Těšínsku (bez dodatečné charakteristiky, že jde o část
Slezska). Dále Češi získali rozsáhlý karvinský úhelný revír a železniční uzel v Bohumíně. Kromě toho
bylo město Těšín (Cieszyn) rozděleno na dvě části: polský a český, kdy se dělicí čárou stal tok řeky
Olše (Olza) jako hranice. Otázka Těšínského Slezska vážně narušila polsko-československé vztahy
v celém průběhu meziválečného období. Podle prvního poválečného sčítání lidu v roce 1921 území
české části Těšínského Slezska (Zaolzie) obývalo 68.034 Poláků (v roce 1910 - 123 923), 88 556 Čechů
(v roce 1910 - 32 821) a 18 260 Němců (v roce 1910 - 22 312). Příčiny snížení počtu polského
obyvatelstva bylo spíše než emigraci (k níž také došlo, viz níže) a válečným ztrátám přičíst tomu, že se
národnostně nevyhranění občané spíše hlásili k české národnosti. Vliv na výsledky sčítání lidu měal
také emigrace Poláků z tohoto regionu (kolem 15 000), změna kritérií pro hodnocení národnosti,
jakož i nepoctivost sčítacích komisařů během sčítání lidu. Samozřejmě roli také hrála psychologická
hrozba ekonomické diskriminace těch občanů, kteří se nepřihlásili k české národnosti, a další vlivy.
Po rozdělení Těšínského Slezska došlo k určité normalizaci vztahů mezi Polskem
a Československem. Dne 23. dubna 1925 byla podepsána polsko-československá smlouva, která
upravovala problematiku národních menšin. Ve třicátých letech, i přes existující rozdílnost polské
a československé zahraniční politiky, vládl duch vzájemné spolupráce a tolerance. Situace se
dramaticky změnila v lednu 1934, kdy došlo k podepsání polsko-německého paktu o neútočení.
Tehdejší polská vláda zvolila protičeskoslovenský kurz, v němž měla záležitost Slezska velmi
významnou pozici. Polký ministr zahraničí Józef Beck se znepokojením sledoval ústupky britské
a francouzské diplomacie vůči nárokům Třetí říše, a z obavy před možností takovýchto ústupků také
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v polských záležitostech, použil problém Těšínského Slezska jako politického nástroje nátlaku na
Čechy. Vystoupil s požadavkem, aby byla Polákům na území české části Těšínského Slezska (Zaolzie)
zajištěna analogická práva jako ostatním menšinám v Československé republice, čímž si zajistil
pozdější účast na mnichovských událostech. Dne 30. září 1938, kdy československá vláda přijala
podmínky mnichovské dohody, která revidovala rozhodnutí Pařížské mírové konferenci 1919-1920
a přikazovala odevzdat Sudety Němcům, Józef Beck nařídil vládě v Praze vrácení území, jež bylo
obýváno polským obyvatelstvem v české části Těšínského Slezska (Zaolzie). Dne 1. října 1938 Češi
přijali ultimátum, a odevzdali českou část Těšínského Slezska do polských rukou. Obsazené území
bylo připojeno ke slezskému vojvodství a zahrnovalo okresy: Fryštát a Český Těšín, a obce Šenov,
Vojkovice, Žermanice, Hrušov, Heřmanice, Michálkovice a Slezská Ostrava. Celkem se jednalo o 1 871
km2 historického území Těšínského Slezska, které se tak stalo součástí polského státu, přičemž
v rámci České republiky, zůstalo zbývajících 412 km2. Navíc bylo k Záolší (Zaolzie) připojeno 44 km2
slovenského území.
Druhá světová válka přinesla na Těšínském Slezsku zásadní změnu situace. Toto území se stalo
součástí Třetí říše. Konec války způsobil další rozdělení Těšínského Slezska, ale konflikt nezmizel.
V roce 1958 došlo ke konečnému podepsání polsko-československé hraniční smlouvy, která obnovila
stav před 1. říjnem 1938. Nicméně v české části Těšínského Slezska (Zaolzie) nadále zůstala významná
polská menšina, jejíž osudy po mnoho let neodrážely vztahy mezi oběma zeměmi.
K zintenzivnění polsko-českých vztahů v rámci tohoto rozděleného regionu došlo teprve po roce
1989, kdy padly totalitní režimy v Polsku a Československu. První kroky v rámci obnovy kdysi
přirozené spolupráce zahájily místní samosprávní úřady Cieszyna a Českého Těšína. Významnou
událostí, která je jedním ze základů česko-polské spolupráce, se staly komunální volby v Polsku
a Československu v roce 1990. První oficiální návštěva starosty Cieszyna u starosty Českého Těšína
otevřela zcela novou etapu ve vzájemných relacích mezi orgány dvou částí na půdě dříve jednoho
města. Po několik let celá tíha spolupráce v regionu spočívala na bedrech obou měst. Ke změně
došlo v roce 1993, kdy na polské i české straně byla vytvořena regionální sdružení obecních
samospráv, jejichž úkolem bylo vytvoření seznamu konkrétních problémů, které je třeba řešit. Až
tehdy byla obracena pozornost na otázky hraničních přechodů, telekomunikací, a později na silniční
komunikaci a cestovní ruch. Od počátku 90. let začaly být na polské i české straně pořádány společně
iniciované kulturní akce, a některé z nich, jako je Svátek tří bratří nebo Divadelní festival bez hranic,
se již staly symbolem spolupráce obou částí dříve jednoho Těšína. Po mnoha letech izolace došlo
k vyvrcholení společného úsilí k obnovení „normálnosti“ v polsko-českém pohraničí díky zřízení
Euroregionu Těšínské Slezsko dne 22. dubna 1998. Pozitivní polsko-české kooperační zkušenosti
učiněné v posledních několika letech však neodstranily problémy, které mají své kořeny v minulosti.
Severoirsko-irské pohraničí13
Kořeny nejdelšího konfliktu v dějinách Evropy sahají hluboko do minulosti - do roku 1171. Když
Angličané zkoušeli podrobit si Irsko a obsadili část ostrova, nechali tam anglické osadníky. Teprve za
vlády Alžběty I. v 16. století si podrobili celou zemi.
Protestantská Anglie zacházela v průběhu století s katolickými Iry velmi brutálně. V severním
Irsku se struktura obyvatelstva začala vlivem přistěhovalců z Anglie měnit. Toto se dělo zejména
v šesti hrabstvích Ulsteru (celý Ulster čítá 9 hrabství, 3 z nich v současnosti leží v Irské republice) - jde
vlastně o celé současné Severní Irsko s metropolí Belfastem. Angličané nelítostně potlačovali
13
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jakýkoliv odpor. Četná násilná potlačení povstání a hladomor v 19. století způsobily masovou
emigraci Irů do Ameriky. Ještě dnes je irská populace méně početná, nežli tomu bylo v 1. polovině
19. století. V reakci na britskou okupaci Irové vyvolávali války a zakládali povstalecké organizace:
Irské republikánské bratrstvo (1858), Keltskou ligu (1893), a zejména Sinn Fein (1898). Ta přivedla
zemí k protibritskému povstání v roce 1916.
Po jeho skončení vznikla r. 1919 ozbrojená Irská republikánská armáda (IRA). Další povstání v roce
1919 bylo po třech letech zakončeno uznáním irské nezávislosti, ale bez šesti hrabství Ulsteru. Na
jeho území byly války s protestantskou většinou IRA vnímány jako vyhnání vetřelců z ostrova. Celá
léta byla poznamenána konflikty, uličními bitkami a sabotážemi. Obecně se uvádí, že od r. 1969 přišlo
o život cca 3,5 tis. osob, 25 000 bylo zraněno. Po klidu zbraní, vyhlášeném 31.8. 1994 IRA, došlo
k podpisu mírové smlouvy v roce 1998. Lídr Sinn Fein Gerry Adams a jeho zástupce Martin Mc
Guiness (bývalí členové IRA) se shodli na kompromisu a spolu s protestanty vytvořili společnou vládu
severního Irska.
Francouzsko-německé pohraničí14
Alsasko a Lotrinsko jsou severofrancouzské regiony na hranici s Německem. Vždy byly předmětem
sporů mezi Německem a Francií a přecházely z jedněch rukou do druhých. Obyvatelé regionu mají
francouzské občanství, na úřadech a ve školách hovoří francouzsky, nicméně německý vliv je stále
velmi silný. V regionu je užívána také němčina a místní dialekty: alsaský, lotrinský a frankonský.
Používají se dvojjazyčné, německé a francouzské nápisy, v kontextu sjednocené Evropy je obtížné na
místě určit, zdali se region nachází na francouzské či německé straně.
Přelomovým historickým bodem byla pro oba regiony 30letá válka a Vestfálský mír (1648), který
potvrdil přináležnost části Lotrinska, a na příkaz kardinála Richelieu a části Alsaska Francie. Ta také
obsadila zbytek Alsaska, včetně Štrasburku v r. 1681 . Lotrinsko získalo status závislého území.
Francie se hospodářsky i kulturně snažila podpořit sounáležitost těchto dvou regionů s ní.
Významnou roli hrála úloha francouzštiny jako jazyka diplomatů, což ulehčilo její zavedení jakožto
úředního jazyka. Současně však byly zachovány elementy německé kultury - např. uchování němčiny
jako jednoho z vyučovacích jazyků na Štrasburské univerzitě.
Francouzsko-pruská válka, triumf a sjednocení Německa opět způsobily územní změny - část
Alsaska se stala součástí 2. Říše, což způsobilo odliv části francouzských elit. Oproti tomu Lotrinsko
bylo čím dál více francouzské. Nicméně jako „land” o názvu Alsasko-Lotrinsko podléhaly oba regiony
Německu, roku 1911 se jim dostalo stejného postavení jako zbylým regionům.
Zákony z let 1872-73 oficiálně etablovaly němčinu na školách a úřadech jakožto oficiální jazyk
„landu, nicméně všeobecně používaným jazykem zůstala francouzština a místní dialekty. Od 70. let
19. století pak bylo přejímáno právo 2. (německé) říše.
I . světová válka přinesla v Evropě významné územní změny. Byly ustaveny nové hranice, nové
národy získaly nezávislost, jiné se naopak musely podřít cizí nadvládě. Absence společné národnostní
identity nebyla překážkou krátkému období alsaské nezávislosti, která byla ukončena na konci října
1918 vstupem francouzských vojsk do území. Na základě Versailleské smlouvy připadlo Alsasko
a sever Lotrinska Francii, která v rámci asimilační politika okamžitě zavedla francouzštinu jako úřední
jazyk. V r. 1919 došlo ke zrušení „Alsasko-lotrinského” landu a jeho předání Francii. Nicméně ani tato
snaha o asimilaci nezadusila osvobozenecká hnutí.
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Také 3. Říše aktivně přistoupila k přivlastnění si a asimilaci dobytých území, jakkoli na začátku
okupace byly ještě uznávány za část Francie; teprve roku 1941 se staly součástí velkoněmecké říše.
Následkem této administrativní změny se od roku 1942 začala na obyvatele obou regionů vztahovat
povinnost sloužit ve wehrmachtu.
Spojenci osvobodilo Lotrinsko teprve v roce 1945, kdy se společně s Alsaskem území vrátilo
Francii. Po 2. sv.válce Francouzi rezignovali na bezprostřední asimilační politiku, což dokumentovalo
povolení všeobecného užívání místních jazyků - alsaského i lotrinského, včetně německých dialektů.
Od roku 1972 Alsasko a Lotrinsko zřídily vlastní parlamenty a od roku 1986 také regionální rady.
Čím dál tím méně je pravděpodobné, že by oba regiony deklarovaly nezávislost (více informací:
příloha 1).
Francouzsko-španělské pohraničí (Katalánsko)15
Příkladem regionu s vlastním jazykem, historií, kulturou, tradicí a kuchyní a silně vyvinutou potřebou
vlastního nezávislého státu je Katalánsko. Pro lepší pochopení touhy národa po nezávislosti je
Katalánsko. Pro lepší pochopení Katalánců je zapotřebí nástin historicko-politického vývoje regionu.
V 8. století obsadili Katalánsko Arabové, kteří byli částečně r. 732 vyhnáni Karlem Martelem.
Začátkem rekonkvisty území byl realizován francouzskou dynastií karlovců, kteří rozdělili území na
oddělené regiony s centrálním řízením. Na začátku měly pouze administrativní význam a byly řízeny
hrabaty. Od počátku 9. století byla tato hrabata čím dál více nezávislá. Potřeba decentralizace byla
způsobena vnitřní krizí ve francouzském státě, neschopným provádět kontrolu ve vzdáleném území.
Tehdy bylo Katalánsko rozděleno mezi hrabata pocházejících z různých oblastí. Konsolidace jejich
území se pak stala základem pro pozdější nezávislost.
V 9. století bylo území autonomní monarchií se sídlem v Barceloně, závislým na Francii. Proces
vzdalování se od Francie započal v 10. století. Ve 12 století začal být obecně užíván název Katalánsko,
na počátku společenství osob řízených hrabětem Ramonem Berenguerou III (1082-1131). Z kořenů
společných charakteristik a jednotné administrativy se začal tvořit stát, disponující vlastní
společenskou strukturou, osídlený lidmi se společným jazykem, dobře konstituovaným jazykem
a kultuře.
Roku 1137 byla uzavřena personální unie mezi Ramonem Berenguerem IV a Petronilou,
místodržitelkou Aragonského království, znamenající začátek zlatého věku obou států. Konec
středověku v Aragonii a Katalánsku byl poznamenána dlouhotrvající krizí a došlo k destabilizaci
politické situace. V letech 1462-1472 se rozpoutala válka, která nechala oba regiony v troskách.
Díky v roce 1469 uzavřenému manželství mezi Izabelou Kastilskou a knížetem Fernandem, vznikla
nová personální unie. Království Aragonie a Katalánska si zachovala svá práva, vládní instituce
a úřední jazyk. Země také disponovaly vlastní změnou. Prvním králem, který zdědil tuto dvojitou
korunu, byl Karel I - první vládce z dynastie Habsburků, která vládla území necelá dvě století.
Panování nástupce Karla I, Filipa II, rovněž způsobilo konflikty mezi centrem a provinciemi. Narůstal
strach před kacířskými myšlenkami, konkrétně hugentoskými a luteránskými, které z Evropy
přicházely přes Katalánsko. Obyvatelům Aragonské koruny pak bylo zakázáno studovat v zahraničí,
a francouzským duchovním ve Španělsku.
V 2. pol.16 století byla katalánská nezávislost ještě viditelnější: v roce 1640 vypuklo v Barceloně
proti Filipowi IV Habsburkovi povstání zvané ‘válka ženců’. Jeho účastníci vyhlásili městskou
15
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republiku. Po potlačení povstání byla autonomní práva provincií postupně omezována španělskými
králi. Zároveň nároky na Katalánsko vyhlásila Francie. Roku 1659 bylo Katalánsko v důsledku 30leté
války rozděleno mezi Španělsko a Francii. 2. pol. 17. a začátek 18. století byl ve znamení odporu
a rebelií. V letech 1705-1714 proběhlo další protišpanělské povstání (známé jako válka o nástupnictví,
směřovaná proti Filipu V Bourbonovi, povstání však bylo krvavě potlačeno. V roce 1714 Barcelona
kapitulovala před vojsky Filipa. Skončila takřka tisícileté správa Katalánska jako jednoho regionu
a celé Aragonské království připadlo Španělsku.
K poslednímu rozdělení Katalánska došlo roku 1720. Od té doby se hranice mezi Francií
a Španělskem nezměnila. V rámci Francie zůstalo severní Katalánsko (často nazývaná francouzským
názvem Rosellón - Roussillon). Nachází se tam 5 regionů Capcir, Alta Cerdanya, Conflent, Roselló
aVallespir. V současnosti na území severního Katalánska rozumí katalánštině 20-30% obyvatel
(zejména venkovských oblastí) ale pouze 10% jazyk ovládá slovem i písmem.
Roku 1767 král Karel III Bourbon zakázal užívání katalánštiny na úřadech, o rok později pak i na
školách všech úrovní. Konflikt se přesunul více na kulturní pole. V 19. století centrální vláda zrušila
zbytky katalánského trestního práva, zrušila lokální pravidla pro obchod a místní měnu. Byl zaveden
soudní systém s porotami, řízený z Madridu Bylo zakázáno vydávání katalánských knížek i divadlo
v tomto jazyce. Kvůli návratu starých práv vedli Katalánci tři války, ale v žádné neuspěli.
Od pol. 19. století se Katalánsko spolu s Baskickem staly jedinými regiony poloostrova, na nichž
proběhla průmyslová revoluce, Úspěšná konjunktura umožnila začátek průmyslové revoluce dříve,
nežli ve V. Británii. Tento fakt značně ovlivňoval i ekonomiku regionu, což jej odlišovalo od zbylých
provincií Španělska. Od konce 19. století se začaly opět objevovat separatistické tendence. Roku
1914 utvořily 4 katalánské oblasti (Barcelona, Tarragona, Girona a Lleida) svazek. Ikdyž byl o pouhé
dva roky později rozpuštěn, podařilo se mu přispět ke znovuužívání katalánštinu, jazykově jej
ortograficky reformovat a začít škálu infrastrukturních investic. Po konci diktatury let 1923-1930 byly
mezi reprezentanty z Kastiliie, Galicie a podepsána dohoda ze San Sebastian. Toto vytvořilo základy
pro novou ústavu, a v jejím důsledku získalo Katalánsko autonomii v rámci republiky.
V letech 1936-1939 Španělském otřásala krvavá občanská válka.. Katalánsko se připojilo
k republikánům a hostila republikánskou vládu. Nejtěžší boje proběhly od 25.7. do 15.9.1938
a skončily porážkou republikánských vojsk. Po překročení řeky Ebro měli Frankisté otevřenou cestu
do Barcelony, kterou dobyli 26.1.1939. 1.4 1939 v Burgos ohlásil generál Franco konec války. Členové
katalánské vlády uprchli do France včetně premiéra Lluíse Companyse. Teb byl v roce 1940 zatčen
gestapem a vydán Španělsku. Zemřel v tvrzi Montjuïc v Barceloně.
Autonomie Katalánska byla zrušena, opět bylo zakázáno užívání jazyka a národních symbolů.
Demonstrace Katalánců za obranu svých kulturních a jazykových práv byly potlačeny policí a vojskem.
Opozice se v Katalánsku soustředila do dvou míst: roku 1964 byla založena tajná dělnická komise
a v roce 1971 bylo utvořeno Katalánské shromáždění, které seskupovalo velký počet pestrých
opozičních skupin celého Katalánska. Jejich aktivita v podobě organizace stávek a manifestací byla
viditelná prakticky po celou dobu trvání diktatury generála Franca.
Po jeho smrti roku 1975 se hlavou země stal nástupce trůnu Juan Carlos I. Posvětil změnu ústavy,
zemi dovedl k volbám v roce 1977. Katalánsko získalo částečnou samosprávu. Od té doby disponuje
spolu s Baskickem nejvyšší mírou autonomie ze všech národů, které obývají území Španělského
království. V úřadech i ve školách je opět možné používat katalánštinu. Statut autonomie z roku
1979 garantuje veškeré kompetence v oblasti vzdělávání. Zákony o jazyku z roku 1983 a jejich
rozšíření z roku 1998 stanovují katalánštinu jako vyučovací jazyk na všech úrovních škol. Od roku
1983 má Katalánsko kromě celostátní vlastní policii (více informací: příloha 2-3).
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Pohraničí rakousko-italsko-slovinské16
Friuli-Venezia Giulia [FVG]) je region ležící v severovýchodní Itálii, hraničí na severu s Rakouskem, na
východě a na jihu ze Slovinskem (a Chorvatskem), částmi bývalé Jugoslávie, na jihu ohraničený
Jadranem a na západě hraničící s jiným italským regionem Veneto. Po 2. Sv. válce byly provincie
Fiume (Rijeka) a Pula a část provincií Gorizia a Terst připojeny k tehdejší Jugoslávii.
Roku 1954 byla podepsána smlouva, na jejímž základě byla Zóna A svobodného území Terst
včleněna pod italskou administrativu. Dohoda podepsaná roku 1975 v Osimu oficiálně akceptovala
jugoslávskou jurisdikci v zóně B. Nevyřešené hraniční spory a komplikovaná etnická struktura území
způsobila, že r. 1964 přiznala italská vláda regionu zvláštní status.
Z morfologického pohledu se FVG dělí na dvě části: hornaté aplské a předalpské území na severu
a k moři se svažující rovina na jihu. Obyvatelstvo je rozmístěno nerovnoměrně: slabě zalidněná
horská území kontrastují s hustě obydlenými nížinami kolem Pordenone, Udine a Germony, ani
nemluvě o nejhustěji zalidněných urbánních a suburnánních oblastech Terstu a Gorizie.
Nerovnoměrné osídlení je jednak důsledkem povahy území, tak i četných násilných přesídlení
v historii následkem změn hranice v tomto území. Z jazykového hlediska je FVG jedním z barevnějších
regionů Evropy: italština je standardně užívána oficiálně i mezi lidmi, velká část obyvatelstva však
denně či v rámci kulturních akcí hovoří jinými jazyky. Je možno slyšet dialekt Veneto, dialekty
germánské typiscé pro Horní Rakousy, slovinské a chorvatské. Ve 40. letech 20. století v regionu
vzniklo Movimento Popolare Friuliano (Lidové friulské hnutí), jehož cílem byla popularizace jazyka
a autochtonní friulské kultury (odvozené od Keltů). Cca 50% obyvatel regionu deklaruje užívání
rétorománského friulského jazyka. V regionu funguje velké množství kulturních organizací, které
reprezentují jak italský národ, tak i etnické menšiny. Díky jejich činnosti si region zachoval svoji
tradiční kulturní různorodost. Současně však s ohledem na skutečnost, že kulturní organizace často
plní roli reprezentanta politické reprezentace na lokální úrovni, je tato různorodost italskými úřady
vnímána jako možný zdroj politické nestability.
Hlavní urbánní centru regionu byla v novodobé historii spojena s habsburskou monarchií. Terst
a Gorizia představovaly centra hinterlandu, který byl v důsledku obou světových válek rozdělen
novými administrativními hranicemi. Terst navíc ztratil životně důležitou funkci nejdůležitějšího
mořského přístavu Rakouska. Po dalších změnách hranic proběhla migrace obyvatelstva z a do
Rakouska, Itálie, a území dnešního Slovinska a Chorvatska.
Od roku 1866 můžeme hovořit o vzrůstající italianizaci regionu prováděné zejména
administrativními formami, obzvláště patrné to bylo v období fašistických vlád. V letech 1922-1943
kulminovala atmosféra xenofobie formou činnosti Speciálního tribunálu pro otázky obrany vlasti
(Tribunale Speciale per la difesa dello stato), který považoval etnické menšiny, zejména Slovince, za
‘nepřátele státu’ a ‘sabotéry’. Po 2. světové válce byl učiněn pokud silového řešení na etnickém
základě. Pod mezinárodním plakem všechny tři strany - italská, rakouské a jugoslávská - usedly
k jednáním, jejichž výsledkem - a také v důsledku politiky na ochranu menšin EU - jsou takové
podmínky pro národnostní menšiny, které jim zásadně ulehčují udržování kulturní, etnické a jazykové
odlišnosti v každé z politicky oddělených částí regionu.

16

A. Gąsior-Niemiec, Historia i polityka na pograniczu, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii,
Zespół Studiów Europejskich, Artykuł dyskusyjny nr 2, Warszawa 2007, s. 3-6.
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5. Doporučení pro prostor polsko-českého pohraničí v Euroregionu Těšínské Slezsko
Následující doporučení jsou jednou z formem podpory subjektů, které plánují a realizují společné
přeshraniční aktivity působících v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, který má svoji
obtížnou a bolestivou historii. Byly formulovány na základě zjištění mezinárodních studijních setkání
(včetně fór, studijních návštěv v dalších evropských přeshraničních oblastech a času stráveného
pracovními setkání zástupců formálních i neformálních partnerů a analýzou jimi poskytnutých
podkladových maeriálů, zejména těch týkajících se problematiky konfliktů v různých příhraničních
oblastech. Provedeny byly rovněž konzultace s veřejnými i neziskovými v euroregionu působícícmi
organizacemi.
1. Přístup k překonání problémů v obtížné spolupráci - je třeba se domnívat, že nebude možné
vyhnout se potížím, konfliktům a rozdílům, protože jde o něco přirozeného. Je potřeba zaměřit
se na společné sdílené výzvy a nacházet společný přístup k jejich řešení.
2. Přístup k procesu dialogu/usmíření - měli bychom porozumět tomu, co je usmíření, používat
různé formy aktivit (např. společenský, politické, hospodářský a kulturní dialog včetně dialogu
mezi společenstvími) a realizovat různé typy projektů přímo či nepřímo se týkající problémů
polsko-české konfliktu, jakož i projekty, které se týkají dalších otázek a „propašovat“ donich
obsah vztahující se k usmíření, například během schůzek projektových týmů, konferencí (více
informací: příloha 4-5).
3. Model „pyramidy budování miru” - v přístupu k budování úsilí o dialog / usmíření je vhodné
použít modelu „pyramidy budování míru“, který vyvinul John Paul Lederach. V tomto modelu
byly rozlišeny tři úrovně budování míru: 1) vedení nejnižší úrovně zahrnující mimo jiné místní
představitele, místní nevládní organizace, sociální animátory, zástupce místní zdravotní služby;
2) vedení na středních úrovních, které mimo jiné zahrnuje vedoucí představitele v průmyslu,
vědce/intelektuály, představitele humanitárních iniciativ (NGO); 3) nejvyšší vedení zahrnující
uznávané politické/ náboženské/vojenské vůdce. Každá úroveň vedení je charakterizována
odlišným přístupem k budování míru. Přístup k budování míru na nejnižší úrovni je založen na
vytvoření místního mírových výborů, vzdělávání, odstraňování předsudků, s přihlédnutím
k opatřením k eventuálním odstraněním válečných traumat. Přístup k budování míru na střední
úrovni je založen na organizování workshopů a školení zaměřených na řešení problémů,
vytvoření mírové komise a zprostředkovatelských týmů. Příspěvek nejvyšší úrovně je založen na
vysoké úrovni vyjednávání, přičemž zdůrazňuje jasný proces dialogu/usmíření ze strany
mediatora/rozhodce. Je rozumné, aby tento pro místní podmínky modifikovaný model
implementoval a šířil Polsko-česko-slovenský EuroInstitut.
4. Projekty a aktivity zaměřené na dialog/usmíření - v polsko-českých projektech zaměřených na
dialog/usmíření je třeba vzít v úvahu tyto klíčové prvky: společnou vizi a cíle; transparentnost
vzájmené dohody a stejný způsob přístupu k porozumění/pochopení otázky budování dialogu/
usmíření; bezečný rámec pro vzájemnou spolupráci; flexibilita a otevřenost; respektování
vzájemné rozdílnosti; pozitivní přístup k řešení problému; realismus; vzájemná důvěra; smysl pro
humor, pozornost věnovaná radosti ze společné práce a jejího pro obě strany pohodlného
průběhu.
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5. Vytvoření a rozvoj politik zaměřených na dialog/usmíření - měly by být vytvořeny společné
přeshraniční strategie a akční plány týkající se problematiky vzájeného dialogu/usmíření.
Výchozím bodem pro jejich přípravu by měly být polsko-české dohody. Ve vytváření a rozvoji
těchto politik by se měly podílet všechny zainteresované strany a především místní komunity.
6. Úloha státu - státní správa by se měla aktivně účastnit procesůsouvisejících s budováním
dialogu/ usmíření, vytvářením a rozvojem vztahů a harmonizací vzájemné spolupráce na polskočeské hranici.
7. Vytváření pozic/funkcí zaměřených na vzájemný dialog/usmíření - měly by být vytvořeny
pracovní pozice/funkce, které podporují dialog/usmíření na polsko-české hranici. Příkladem by
mohl být prostředník pro přeshraniční mediaci, jehož úkolem by bylo vyřešit napětí vznikající
mezi institucemi nebo jednotlivci z obou stran hranice, překonat mylné představy a neznalosti
mezi místními členy polské a české komunity, a podporovat vzájemné porozumění v budování
dlouhodobě udržitelných vztahů mezi Poláky a Čechy.
8. Systém vzdělávání a role vzdělání - je potřeba vytvořit vhodné vzdělávací systémy, které
podporují proces dialogu/usmíření a vedení vzdělávacích aktivit s využitím různých typů zdrojů:
kontaktu napříč sociálními i národnostními skupinami,využití multimédií, místního prostředí,
interaktivních metod, lidí a jejichpříběhů jako zdroje poznání, učitelů kreativní myšlení,
ministerstev zodpovědných za školství atd. (více informací: příloha 6-7).
9. Vytváření sítí - je nezbytné vytvořit a rozvíjet vazby mezi různými organizacemi a jejich
činnostmi a projekty, a zejména mezi lidmi, kteří se na těchto činnostech podílejí. Síťování může
zahrnovat vytváření institucionálních nebo osobních strategických spojenectví pro dialog/
usmíření; systematické propojování probíhajících události na téma dialogu/usmíření, které
provádějí různé instituce v rámci svých činností a projektů; účasti cílových skupin jednoho
projektu v jiných projektech a naopak. Vytváření sítí by se nemělo týkat pouze činností, institucí
a lidí, kteří se zabývají otázkami dialogu/usmíření, ale také těch, kteří s touto tématikou nemají
na první pohled nic společného.
10. Monitoring a evaluace - měly by se sledovat a vyhodnocovat aktivity a projekty zaměřené na
dialog/usmíření s využitím různorodých metodických přístupů, z nichž lze uvést, mimo jiné:
v duchu zásady „neškodit”, logický rámec, evaluace aktivit, teorie změny, posuzování dopadu
míru a konfliktu, analýza citlivosti konfliktu, přístup k podpoře míru, komplexní vizualizace
a strategická analýza (více informací: příloha 8).
11. Interreg jako nástroj k usnadnění procesu dialogu/usmíření a posílení vztahů v různých
příhraničních oblastech - měly by být udrženy programy zaměřené na spolupráci mezi
institucemi a komunitami na obou stranách hranice. To platí jak pro polsko-český program
Interreg, tak pro podobné programy existující na evropských hranicích. Díky tomuto druhu
opatření je možné účinně provádět činnosti spojené s dialogem/usmířením a posilováním
mezilidských a institucionálních vztahů. Případná eliminace programu by mohla vést ústupu
stávajících vztahů mezi sousedními zeměmi a národy a v nejhorším případě také návrat ke stavu
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před několika desetiletími. Také by měly být zanalyzovány programové dokumenty z jiných
evropských hranic a z nich zjištěná dobrá praxe by měla být zavedena do programů polsko-české
hranice spolupráce (více informací: příloha 9).
12. Osvědčené postupy - tváří v tvář snížení finančních prostředků poskytnutých Evropskou komisí
na podporu přeshraniční spolupráce po roce 2020 je velmi důležité zachytit tyto projekty, které
jsou modelem z pro polsko-český dialog/usmíření a může sloužit jako model pro obdobné
iniciativy v budoucnu. V souladu s tím by subjekty, které posuzují projekty, měly zaměřit více
pozornosti na inovační projekty, přinášet úspory z rozsahu, zejména pokud jde o místní
komunity (více informací: příloha 10-17).
13. Změny v programových dokumentech - změny v programových dokumentech (na úrovni
velkého polsko-českého programu i Fondu mikroprojektů) by měly umožnit vydávat větší část
výdajů mimo oblast podpory (např. studijní pobyty, stáže odborné způsobilosti) nebo na
financování příjezdu expertů z jiných hranic s cílem využít osvědčené postupy pro odstranění
překážek a zvýšení kapacity Euroregionu Těšínské Slezsko. Příkladem mohou být zkušenosti
doposud učiněné formou transferu zkušeností ESÚS Eurodistrikt PAMINA ve prospěch českopolského pohraničí i kooperací spojené s fungováním v rámci sítě TEIN.
14. Strategie Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszyński - koncepční dokument nazvaný
„Doporučení pro oblast česko-polské hranice v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński”
by se měl stát vedle další studie „Budoucnost územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko
- Śląsk Cieszyński - studie“ a „Koncepční a strategický dokument - akční plán spolupráce mezi
Euroregionem Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a ESÚS PAMINA Eurodistrikt 2016-2020”, třetí
oficiální strategií Euroregionu.
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Shrnutí
Přeshraniční spolupráce v oblasti Těšínského Slezska má téměř dvacetiletou historii. Do značné míry
ovlivnila přeměnu polsko-českých vztahů, minimalizovala nebo eliminovala antagonismy
a resentimenty a přispěla k vzájemně výhodné spolupráce institucí na obou stranách hranice. Díky
vytvoření „Doporučení pro polsko-české pohraniční území v Euroregionu - Těšínské Slezso” byl
vytvořen další rámec pro optimální a efektivní budování a rozvoj vztahů mezi Poláky a Čechy ve vazbě
ke komplikované historii.
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Introduction
The analysis of Polish-Czech cross-border cooperation in the area of Cieszyn Silesia allows us to state
that although it has almost a twenty-year history and is developing intensively, it still has numerous
barriers and limitations. Especially the latter, resulting from the common historical and political
context of Cieszyn Silesie, plays a significant role in Polish-Czech relations.
This area originally belonged to the Great Moravian Empire and later to the Polish State. It also
had the status of a separate Duchy of Cieszyn, which at some point became part of the Czech
Kingdom. After the dynasty of the Piasts, the Duchy became the property of the Habsburg family. The
Austrian-Prussian wars in the 18th century had also an impact on the borders of Cieszyn Silesia. After
the collapse of the Austro-Hungarian Empire between the reborn Poland and newly created state of
Czechoslovakia, there was a conflict for that territory, which was ended by the decision of the
Ambassadors Council in Spa and it was divided between both countries on 28 July 1920. This artificial
division of a historically, ethnographically and socially cohesive area sentenced several tens of
thousands of Poles to belong in the Czech state.
This has determined to a large extent the character of mutual Polish-Czech relations in this region,
which have almost always beenfull of animosities, grievances and conflicts resulting from different
political, historical and national origins. Despite this situation, no extensive activities have been
undertaken to build common Polish-Czech relations based upon a difficult history. The experience of
other European borderlands, which have faced similar problems and challenges, have not been used
as an inspiration source in that matter.
The present recommendations for the construction and development of Polish-Czech relations,
which were influenced by a context of common paiful history in the Euroregion Cieszyn Silesia,
should be used by public institutions (local governments, scientific and research institutions) and
non-governmental organizations to plan and implement joint cross-border initiatives adressing this
delicate matter. Based on the experience from other European borderlands with troubled past, their
practiacal use should help to eliminate potential conflicts also in the Polish-Czech borderlands.
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1. „TEIN - platform for cross-border dialogue” project17
Project aim
The aim of the project was to develop cooperation between public institutions (governments,
research institutions) and non-governmental organizations operating in the Cieszyn Silesia Euroregion
and (selected) member organizations of network TEIN. Project aimed at creating a positive change in
the Polish-Czech relations related to the historical and political context of Cieszyn Silesia. The project
was based upon the use innovative methods of cooperation based on an exchange of experience
between Polish-Czech borderland and other European border regions in terms of developing
solutions for cross-border problems (these problems mostly had political, historical or
ethnical/national roots).
Project partners tried to meet the aim of the project by the following means:
 organization of series of international study vists (including cross-border forums and site
visits) for the exchange of ideas and insights, and sharing good practices in addressing
and mitigating border conflicts of a social nature;
 developing recommendations for the area of the Polish-Czech Cieszyn Silesia Euroregion,
focused on taking action in building and developing mutual relations of Poles and
Czechs, taking into account their difficult mutual history.
Target groups
a) public institutions (governments, universities and research institutions) and NGOs’ operating
in Cieszyn Silesia Euroregion - min. 20 entities;
b) organizations associated in TEIN - min. 7 entities including 2 formal partners (Stowarzyszenie
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Institut EuroSchola)) and 5 informal partners (EuroInstitut - French-German border, Centre for Cross-Border Studies - Irish–Northern Irish
border, Fachhochschule Kärnten - Austrian-Italian-Slovenian border, Universitat de Girona
and Université Perpignan Via Domitia - French-Spanish border);
c) other entities cooperating with formal partners - min. 20 entities participating in cross-border
foras included in international study meetings.
Key actions
Number of action: 2
Name of action: 1st international study meeting
Start date: 1.04.2017
End date: 30.06.2017
Description:
It was organized 1st international study meeting (two-day), which held on Irish–Northern Irish
border. The meeting consisted of half-day cross-border forum addressed to wide audience (min. 50
persons representing institutions associated in TEIN and other authorities from IRL-NRL border). This
part of the meeting was intended to exchange of thoughts and experiences as well as discuss crossborder conflicts issue taking into account Irish–Northern Irish border specificity.
A part of the meeting was a half-day site visit (addressed to representatives of formal and
informal partners of the project, cca 12 persons). Its aim was presenting good practices in Irish–
Northern Irish cross-border cooperation in terms of its complicated history.
17

„TEIN - platform for cross-border dialogue” project application, pp. 17, 19-20, 24-31.
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Remaining time (cca 1 day - second day of the meeting) was used for a joint work on
recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion.
Number of action: 3
Name of action: 2nd international study meeting
Start date: 1.07.2017
End date: 31.12.2017
Description:
It was organized 2nd international study meeting (two-day), which held on French-German border.
The meeting consisted of half-day cross-border forum addressed to wide audience (min. 50 persons
representing institutions associated in TEIN and other authorities from French-German border). This
part of the meeting was intended to exchange of thoughts and experiences as well as discuss crossborder conflicts issue taking into account French-German border specificity.
A part of the meeting was a half-day site visit (addressed to representatives of formal and
informal partners of the project, cca 12 persons). Its aim was presenting good practices in FrenchGerman cross-border cooperation in terms of its complicated history.
Remaining time (cca 1 day - second day of the meeting) was used for a joint work on
recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion.
Number of action: 4
Name of action: 3rd international study meeting
Start date: 1.01.2018
End date: 28.02.2018
Description:
It was organized 3rd international study meeting (three-day), which held on Polish-Czech border. The
meeting consisted of half-day cross-border forum addressed to wide audience [min. 50 persons
representing public institutions (goverments, universities and research institutions) and NGOs’
operating in Cieszyn Silesia Euroregion, institutions associated in TEIN and other authorities from
Polish-Czech border). This part of the meeting was intended to exchange of thoughts and
experiences as well as discuss cross-border conflicts issue taking into account Polish-Czech border
specificity.
A part of the meeting was a full day site visit (addressed to representatives of formal and informal
partners of the project, cca 12 persons). Its aim was presenting good practices in Polish-Czech crossborder cooperation in terms of its complicated history.
Remaining time (cca 1,5 day - second and third day of the meeting) was used for a joint work on
recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion.
Number of action: 5
Name of action: Recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion
Start date: 1.03.2018
End date: 30.03.2018
Description:
It was planned to elaborate recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion,
with ambition to oriented activities of establishing and developinig Polish-Czech relations including
historical and political context.
Recommendations were prepared on the basis of the findings from international study meetings,
documentation related to cross border conflicts existing on particular borderlands supplied by
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informal partners, as well as consultations with stakeholders - public institutions and NGOs’
operating in Cieszyn Silesia Euroregion.
Euroregional CBC stakeholders shall use the recommendations for planning and implementing
such PL-CZ cross-border projects, where their context is related to difficult and painful history of
Cieszyn Silesia.
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2. Project partners18
Formal project partners
The ‘Olza’ Association for Develpment and Regional Cooperation (Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „Olza”) was founded in Cieszyn in 1998 as a voluntary association of
communes and distructs (poviats) in the south of Poland. It has been working for the development of
areas adjacent to the Polish-Czech border along the Olza river. The Association is also a Polish
partner of the ‘Euroregion Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszyński’. The main tasks of the Olza Association
include: cooperation with other national and foreign organizations and institutions; searching for
new opportunities for economic development and employment of its inhabitants; dissemination of
a favorable image of the region with an emphasis on its favorable location; actions to improve the
environment; educational, cultural and sporting activities; creating conditions for the widest contacts
of international residents with particular emphasis on cross-border cooperation with selfgovernments and other organizations of the Czech Republic; conducting pro-European activities, in
particular information and educational issues; conducting activities in the field of tourism.
Institut EuroSchola is a training and research body situated on Polish-Czech-Slovak border. It is a NGO
established according to the Czech legal system. Its principal target groups are mostly teachers, public
servants, corporate clients and the unemployed. During its 18 years history EuroSchola enjoys the
role of the regional leader in the domain of cross-border training as regards Polish-Czech and CzechSlovak projects. Institut EuroSchola delivered courses of cross-border training to the target group
exceeding 1200 public servants and teachers from Poland, Czech Republic and Slovakia. It also
organized several study trips. Institut EuroSchola also works through TEIN with other EU border
regions. Jointly with Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, it has been developing
initiative Polish-Czech-Slovak EuroInstitute.
Informal project partners
Cross-border cooperation in the island of Ireland has two primary public policy imperatives which
provide the policy context for the work of the Centre for Cross Border Studies. The first is the
Belfast/Good Friday Agreement of 1998. The second concerns EU cohesion policy, with its focus on
social, economic and territorial cohesion.
Centre for Cross Boerder Studies has a unique role in contributing to the increased social,
economic and territorial cohesion of the island of Ireland through promoting and improving the
quality of cross-border cooperation between public bodies and between public bodies, business and
civil society; improving the capacity of people involved in social and economic development to
engage in mutually beneficial cross-border cooperation; and addressing information gaps and other
barriers that constrain cross-border mobility and cross-border cooperation through research and
provision of resources, tools and other practical support.
Centre for Cross Border Studies also works through TEIN with other EU border regions and with
internal UK border regions. Centre has more recently focused on BREXIT issues.

18

Paragraph 5 of Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” statute; „TEIN4citizens - Engaging
civil society in border regions for the future of Europe” project application, pp. 5, 10, 26, 34, 39;
https://www.univ-perp.fr.
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The Euro-Institut is a French-German institution that, since 1993, facilitates cross-border cooperation
in the trinational Upper Rhine region through training and consulting with regard to public policy.
Together with stakeholders, its binational team develops adapted tools and methods for the capacity
building of actors working on a cross-border level.
Its training program, in the form of conferences, seminars and workshops, is aimed at persons
working in cross-border cooperation in the public, semi-public and private sectors and civil society
concerned by border issues in their daily life (i.e. work, education, health). It has also been involved in
the implementation of several citizens’ consultations.
By coordinating the TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) and participating in other networks
(i.e. Europa, MOT, AEBR), the Euro-Institut contributes to the capitalization and dissemination of
know-how and best-practice solutions in Europe.
Carinthia University of Applied Sciences (Fachhochschule Kärnten) is situated in Austria and offers
more than 30 study programs that educate almost 2000 full- and part-time students. CUAS lives the
vision of direct practical experience. Full- and part-time lecturers, as well as guest speakers from
industry, business and public institutions ensure an interdisciplinary, internationally oriented
education.
The School of Management offers students on Bachelor level the possibility to choose from one of
the following fields of specialization: Business Management, Public Management, Digital Business
Management, Hotel Management or Intercultural Management. Furthermore the School of
Management offers three postgraduate Master programs: Business Development & Management,
Public Management and International Business Management. The degree programs on offer are
characterized by a strong focus on the practical demands of the workplace, including growing
awareness of the importance of an international perspectiv.
The University of Girona (Universitat de Girona) is part of the Catalan public university system since
1992. Deeply rooted in Catalonia and the Catalan culture, UdG is a public institution devoted to
excellence in teaching and research that strives to contribute to the development and progress of
society through the creation, transmission, dissemination and review of knowledge related to
sciences, technology, humanities and arts.
Research at the UdG is carried out in more than 100 research groups. A considerable part of this
research is conducted in international contexts, where the UdG has gained wide experience in the
management and coordination of international and European grants.
The University has relevant experience both in research on multilingualism and identity, and on
language teaching.
University of w Perpignan (Université Perpignan Via Domitia) - in 1350, the king of Aragonia
founded the first University of Perpignan. It was characterized by a multidisciplinary approach that is
still in use today. In 1979 it was granted the status of Autonomous University. Each year it educates
about 9,500 students in such fields as: philology, languages, humanities and social sciences, law,
economics, management, exact sciences, sport, tourism and it also conducts research in the fild of
renewable energies.
As part of the University the French-Catalan Transborder Institute organizes teaching devoted to
cross-border issues and Catalan studies. Research works in this domain take place in the ICRECS CRESEM laboratory.
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3. Transfrontier Euro-Institut Network19
Short profile
The TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) brings together training organisations and universities
with the aim of facilitating crossborder cooperation and providing practical solutions to European
transfrontier issues. TEIN’s objective is to build capacity in cross-border and transfrontier contexts to
strengthen European integrationis. The TEIN is led by the Euro-Institut. All members have subscribed
to a common charter to ensure the organization of the network and the quality of its output. TEIN
partners come from maritime borders, old European borders, new eastern borders, post-conflict
borders and external borders.
Partners (formal members)
 on the Austrian-Italian-Slovenian border:
 Carinthia University of Applied Sciences (Fachhochschule Kärnten);
 Uniwersytet of Ljubljana, Faculty of Administration (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo);
 on the Polish-Czech border:
 Institut EuroSchola;
 The ‘Olza’ Association for Development and Regional Cooperation (Stowarzyszenie
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”);
 on the German-Polish border:
 European University Viadrina Frankfurt Oder, Centrum Viadrina B/ORDERS IN
MOTION (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Viadrina Center
B/ORDERS IN MOTION);
 on the Irish–Northern Irish border:
 Centre for Cross Border Studies;
 on the French-Spanish border:
 University of Perpignan Via Domitia (Université Perpignan Via Domitia);
 University of Girona (Universitat de Girona);
 on the French-Swiss-Italian border:
 University Savoie Mont Blanc (Université Savoie Mont Blanc);
 on the Bergian-French (-English) border:
 European Cooperation Unit, Nord-Pas-de-Calais Region;
 University of Artois (Université d'Artois, Institut des frontières et des discontinuités);
 on the Belgian-Dutch-German border:
 Maastricht University, Institute for Transnational and Euregional cross border
cooperation and Mobility;
 on the French-German-Swiss border:
 University of Strasbourg, Institute of Political Sciences (Université de Strasbourg,
Sciences Po Strasbourg);
 Euro-Institut.

19

TEIN - information flyer, pp. 1-3.
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Associated members
 Mission Opérationnelle transfrontaličre;
 Association of European Border Regions.
Actions
 exchange best practices;
 develop training and research that is ‘fit for purpose’ for cross-border issues and in crossborder contexts;
 capitalize on learning from the different regional initiatives;
 work on new products such as:
 transferable training modules (e.g. training for cross-border project managers);
 methods (e.g. needs-analysis methods in cross-border regions);
 tools (e.g. impact assessment toolkit for cross-border cooperation);
 produce relevant research to be disseminated to actors involved in transfrontier cooperation
at different levels;
 increase knowledge and awareness of cross-border issues (at local, regional, national and
European level) by producing high quality work in this field.
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4. Specificity of particular borders with regard to historica occurrences
Polish-Czech border20
In territorial and genetic terms, Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) as a whole has a clearly complex
geographical, political-administrative, social-economic and settlement-cultural-ethnical structure.
Extraordinary geostrategic importance in Central Europe made this region at the turn of centuries an
extremely exposed space of supranational structures, actively participating in the establishment of
international relations within the Central European co-operation.
Archaeological discoveries in this area, derived from the oldest and the longest period of human
history, are very rare. First settlements appeared here in 5th century B.C. and the residents belonging
to the ethnical group of Vistulans were connected with the Lusatian culture and maintained
relationship with Danubian lands. A little later Scyths, Celts and Romans marked their influences. At
the end of the ninth century the territory of the today’s Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) was included
in the Great Moravia and in the tenth century it became part of the Polish state of Piasts. In 1281 the
Duchy of Opole fell apart, leading to the separation of Cieszyn castellany within the Duchy of Cieszyn,
whose first sovereign was Mieszko.
The history of the Duchy of Cieszyn is characterised by nearly constant process of gradual
settlement of its areas by colonists from German countries, as well as by Czechs and Lusatian Serbs.
A significant event for the Duchy of Cieszyn in the middle of the 16th century was the acceptance of
Protestantism. After the line of Cieszyn Piasts expired, the Duchy passed under the authority of
Habsburgs who since 1526 had also been Czech kings, and the lands were incorporated to the Czech
royal chamber in Wrocław. First actions undertaken by Habsburgs in Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia)
included the recatholization of population, which caused the waive of repression towards
Protestants, calmed down only by Joseph II, issuing in 1781 the Edict of Tolerance which guaranteed
the equality of rights of Protestants and Catholics.
After 1848 the area started to experience the process of creating national awareness of the
residents of Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) - Poles and Czechs who demanded equal rights for their
languages in relation to the dominant German language. A more consolidated Polish national
movement with its centre in Cieszyn used the vicinity of Cracow, whereas the Czech movement was
directed towards Opava. Both movements ran close to each other and, despite all differences, sought
agreement but has different sphere of influences which were not always aligned with
the language border marked in the middle of the 19th century on the line Prašivá-Orlová-Wierzbica.
To the east there appeared bilateral disputes over the language at schools and in churches. Only at
the beginning of the 20th century, a joint effort of all organisations of the Polish national movement
managed to introduce Polish and Czech as official languages in state authorities beside German.
In 1918 it was obvious that the disintegration of a multi-national Habsburg monarchy is
inevitable. On the one hand the situation resulted first of all in the acquisition of sovereignty by
Poland and Czechoslovakia, but on the other hand it became a reason for the Polish-Czechoslovakian
territorial dispute over Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia). At the beginning it seemed that such
a conflict would never occur as the Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (National Council of the
20

M. Olszewski, The political problems of Polish - Czech cross-border co-operation in the Region Śląsk Cieszyński
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Duchy of Cieszyn) representing the Polish community and the Zemský Národní výbor pro Slezsko
(National Committee for Silesia), representing the Czech population, entered into an agreement for
the territorial division, pursuant to which municipatities with Polish departments were taken under
protection by the Council and those with Czech management boards for municipalities passed under
the authority of the Committee. However it is important to remember that the temporary agreement
did not determine the future border and left the final division of the territory to the central
authorities. The Czech government based its claims for Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) on historical
and legal evidence, for example the inclusion of that area to the Czech state since 1327. It also
emphasized the economic and strategic reasons in the form of iron railway linking the eastern and
the western part. Whereas the Polish government recognized the agreement of 5th November 1918,
the provisions of which were not approved by the administration in Prague. Wanting to ensure the
possession of Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) for Poland, the government in Warsaw announced the
Seym elections also in those areas. According to the Czechoslovakian side it constituted a breach of
the local agreement. The consequence of that decision was the invasion in Śląsk Cieszyński (Cieszyn
Silesia) on 23rd January 1919 of the Czechoslovakian army and the commencement of the settlement
action in the areas to the east of the demarcation line. The period of the Polish-Czech conflict ended
up with an armistice concluded on 3rd February 1919 under which a new demarcation line was
established. The Czech side received districts Frýdek and Fryštát and part of Cieszyn District. The
International commission of representatives of Entente which arrived in Cieszyn in order to solve the
territorial issues did confirm the armistice line but was in delay in taking the decision on this matter.
Whereas the Polish-Czechoslovakian prognosis resulted in the decision on carrying out a plebiscite,
which actually was not performed due to growing violence on both sides.
Finally the decision of the ambassadors’ conference in Spa of 28th July 1920 on the establishment
of the border between Poland and Czechoslovakia on Olza river and Czantoria range divided Śląsk
Cieszyński (Cieszyn Silesia) into Czech and Polish part, giving thus a pretext for territorial claims. The
division of previously uniform Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) implied deep penetration in the
formed system of social and economic relations. And so the Czechoslovakian state received 55.8% of
the concerned area - located between Ostravica and Olza, as well as limitary Moravia and Silesia, the
other part was given to Poland. In the part of Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) annexed to
Czechoslovakia the following districts were included: Fryštát, Bohumín, Český Těšín (Czech Cieszyn)
and Jablunkov - which started to be referred to in Polish terminology as Zaolzie. The Czechs do not
use that name referring to the aforementioned area exclusively as to Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia)
in the whole - in Czech language Těšínsko, that is Cieszyn, without additional specification that it is
about only a part of Silesia. Furthermore, the Czechs received rich Karviná Coal Fields and a railway
junction in Bohumín. Moreover, the city of Cieszyn was divided in two parts: Polish and Czech, with
Olza river as a border. The issue of Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) affected the Polish-Czech
relations during the entire interwar period. According to the first post-war census of 1921 the area of
Zaolzie was inhabited by 68,034 Poles (1910 - 123,923), 88,556 Czechs (1910 - 32,821) and 18,260
Germans (1910 - 22,312). The reasons of reduction in the Polish population could be noticed in the
same state organisation, within which citizens unspecified in terms of ethnicity stood up rather for
Czech nationality. The census result was also influenced by the fact that approx. 15,000 Poles
abandoned the areas, the criteria for determination of ethnicity changed and counters committed
certain abuses when performing the census. We obviously cannot forget the economic discrimination
of those citizens which did not admit to Czech or other nationality.
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The division of Śląsk Cieszyński (Cieszyn Silesia) was accompanies by a certain normalization of
relationships between Poland and Czechoslovakia. On 23rd April 1925 a Polish-Czechoslovakian
agreement was concluded in order to regulate the issue of national minorities. In the thirties, despite
the existing differences in conducting Polish and Czechoslovakian foreign affairs, there was a spirit of
joint co-operation and tolerance. The situation changed radically in January 1934 when the PolishGerman Non-Aggression Pact was signed. The current Polish government of Joseph Beck chose the
anti-Czechoslovakian direction where the issue of Silesia represented an essential element. The
disturbing compromises of English and French diplomacy towards the claims of the Third Reiss, in
fear of potential similar compromises also in Polish matters, the government used the issue of
Zaolzie as a political instrument, laying claims for similar rights to Zaolzie Poles as for other minorities
in the Czechoslovakian Republic, ensuring constant participation in current events. On 30th
September 1938 when the Czechoslovakian government adopted the Munich Dictate reconsidering
the decision of Paris Peace Conference 1919-1920, ordering to give the Sudets to Germans, the
Polish Minister of Foreign Affairs Joseph Beck ordered the government in Prague to return the areas
inhabited by the Polish in Zaolzie. On 1st October 1938 the Czechs accepted the ultimatum, giving
Zaolzie in Polish hands. Finally conquered territory annexed to the Śląskie Voivodeship included the
following districts: Fryštát and Český Těšín (Czech Cieszyn) as well as gminas: Šenov, Vojkovice,
Žermanice, Hrašov, Heřmanice, Michálkovice and Slezská Ostrava (Slesian Ostrava). The overall area
of 1,871 km2 from the former Śląsk Cieszyński (Cieszyn Slesia) became part of the Polish state,
whereas 412 km2 remained within the Czech state. Additionally, 44 km2 of Slovakian territory was
annexed to Zaolzie.
The Second World War caused a substantial change in Śląsk Cieszyński (Cieszyn Slesia). The area
became part of the Third Reiss. The termination of military actions resulted in another division of
Śląsk Cieszyński (Cieszyn Slesia) but the conflict did not disappear. In 1958 the Polish-Czechoslovakian
border agreement was finally signed in order to restore the state of 1st October 1938. However,
significant part of Polish minority remained in Zaolzie and for many years their fate was not reflected
in relations between the two countries.
Polish-Czech relations of the divided region were intensified only after 1989, when totalitarian
regimes in Poland and Czech Republic fell down. First steps in restoring the remote, once natural,
cooperation, were taken by the self-government authorities of Cieszyn and Český Těšín (Czech
Cieszyn). An important event, being one of foundations of Polish-Czech co-operation, was the selfgovernment election in Poland and Czech Republic in 1990. The first official visit of the Mayor of
Český Těšín (Czech Cieszyn) opened a totally new era in joint relations between the authorities of
both parts of actually the same city. For a few years the entire burden of regional co-operation
rested on both cities. A change occurred in 1993, when the Polish and Czech side established regional
unions of municipality self-governments whose task was to determine the list of urgent problems.
Attention was paid to the matter of crossing the borders, telecommunications and then road
communication and tourism traffic. From the beginning of the nineties, on the Polish and Czech side,
joint cultural events started to be organized and some of them, for example the Festival of Three
Brothers or the “No Borders” Festival of the Theatre, have already become a symbol of co-operation
of both parts of Cieszyn. After many years of isolation, on 22nd April 1998, the joint efforts in
restoring the normality in the Polish-Czech borderland were completed thanks to the establishment
of the Cieszyn Silesia Euroregion. However, years of positive experiences in respect of Polish-Czech
co-operation did not eliminate problems which are eradicated in the past.
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Irish-Northern Irish Border21
The roots of the longest conflict in the history of Europe goes back to the past until 1171. The English
tried to subjugate Ireland. Wheny they mastered a part of the island, they brought their settlers
there. However, it was only in the 16th century under the rule of Elizabeth I, when they finally
subjugated the entire land to themselves.
Protestant England dealt brutally with Catholic Irish for centuries. In northern Ireland, as a result
of the influx of the British population, the ethnic structure gradually changed in favor of the English.
This was mainly the case in six counties of Ulster (the whole of Ulster has 9 counties, of which 3 are
in the part that currently belongs to the Irish Republic). These counties are contemporary Northern
Ireland with the capital in Belfast. The English exterminated every manifestation of resistance.
Numerous devastating uprisings and years of catastrophic hunger in the nineteenth century caused
mass emigration of Irish people to America. Even today, the population of Ireland is less numerous
than in the first half of the nineteenth century. In response to the British occupation, the Irish broke
up and formed national organizations: the Irish Republican Brotherhood (1858), the Celtic League
(1893), and especially Sinn Fein (1898). The latter led to the outbreak of the anti-British uprising in
1916.
After its defeat in 1919, the armed Irish Republican Army (IRA) was formed. The next uprising in
1919 ended after three years of fighting with the recognition of Irish statehood, but without the six
counties of Ulster. On Ulster territory, the fight against the Protestant majority was treated by the
IRA as chasing away foreign invaders from the (Brittish) island. For years, there were attacks,
sabotages and street battles. It is assumed that these have costed about 3,500 human lives and over
25,000 inured from 1969 till the IRA cease-fire on August 31, 1994. The Good Friday agreement,
which finally brought peace, was finally signed in 1998. Following that peace the Sinn Feins leaders
agreed on creating a joint Northern Irish government together with the leaders of Protestant groups.
Franco-German border22
Alsace and Lorraine are regions in northern France located near the borders between France and
Germany. They have always been the object of conflicts of these countries, they werepassed from
hand to hand. Inhabitants have French citizenship, they use French in schools, offices and public
places, but German influence has still remained very strong. Especially in the foothills of these
provinces the use of German language as well as the local dialects: Alsatian, Lorraine, and Franconian
has still survived. There are still double French and German place names, and sometimes it is difficult
to see elements that clearly testify that these regions belong to a given country.
The Thirty Years War and the Westphalian Peace (1648) changed the history of both regions. It
confirmed the seizure of some of the cities of Lorraine, made on the borders of Cardinal Richelieu
and also granted her the lands of the Habsburgs in Alsace. France also took over the rest of Alsace,
including Strasbourg, in 1681. Lorraine, in turn, received the status of a dependent territory.
France sought to strengthen economical and cultural ties with the acquired areas. The role of
French as a language of diplomacy played a major role, as it was introduced as theirofficial language.
At the same time, however, German cultural elements have been preserved, which can be evidenced
by the fact that German stayed instruction language at the University of Strasbourg.
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The Franco-Prussian War, the triumph and reunification of Germany caused a new territorial
changes - part of Alsace became part of the Second Reich, whch caused the outflow of the Frenchspeaking elite. On the other hand, Lorraine was becoming more and more French. Nevertheless, as
a land named Alsace-Lorraine, these areas were subordinated to the German government until 1911.
Then its position was equated with the position of the other (German) states.
Acts of 1872-73 introduced German to schools and offices in the newly created state. However, in
reality French was still in common use with many local dialects. From the 1870s, the process of
adopting the Reich's law continued.
World War I resulted in major territorial changes in Europe. New borders were established, some
nations gained independence, while others were forced to be subordinated to foreign power. The
lack of a specific common national identity did not prevent Alsace from declaring independence
during this period. This only moment of independence lasted until the French invasion of Alsace in
October 1918 only. Under the Treaty of Versailles, Alsace and the northern part of Lorraine belonged
to France, which immediately introduced assimilationist policy and re-introduced the French as the
official language. The (German) Alsace-Lorraine Land was dissoluted in 1919 as a consequence of its
subordination to the French Government. Despite the progress of assimilation in Alsace, the freedom
movement activities did not freeze.
Despite the Third Reich conquered France in the World War II quickly, the newly acquired areas
became part of Greater Germany only in 1941. As a consequence of this administrative change, the
inhabitants of both regions were forced to join the Wehrmacht´s military service in 1942. After the
end of World War II both Alsace and Lorraine became back the parts of France. Immediately after
World War II the French have not applied assimilation policiesand allowed using Alsacian, Lorraine
and German dialects. Since 1972 both Alsace and Lorraine had their regional parliaments, since 2016
both of them create substantial part of newly created Region Grand Est. Currently here are almost no
indiciation that either of these regions plans to obtain independance (for more information see
appendix 1).
Franco-Spanish border region (Catalonia) 23
Catalonia is an example of the region that has its own language, history, culture, traditions, cuisine
and strongly expressed need for an own a country. To understand the Catalan aspirations for
independence better, one must look at the historical and political panorama of this region.
In the 8th century, the entire territory of Catalonia was taken over by the Arabs. Their further
progress behind Pyrenees mountains was stopped by Charles Martel in 732. The beginning of the
reconquest on this territory was led by French Carolingians, who divided the recovered lands into
mutually independents part under the sovereignty of central authorities. From the beginning of the
9th century, the counts administering these regions became more and more independent. This
decentralization was caused by an internal crisis in a French state, who was unable to control that
remote province. At that time, the future Catalonia was divided between the counts who came from
different regions. It was the consolidation of their territorial possesions that created the basis for
later Catalan independence.
In the 9th century, this area was an autonomous unit with the capital in Barcelona, still dependent
on France. The separationg from France began in the 10th century. In the 12th century, the term
23
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'Catalonia' became popular, describing - initially - a community of people and lands governed by
Count Ramon Berenguer III (1082-1131). A state organism having a specific social structure, settled
by people with a common, well-defined language and a separate culture was slowly emerging in that
originally administratively unified region.
In 1137, a personal union was concluded between Ramon Berenguer IV and Petronila, the heir of
the Kingdom of Aragón, which gave rise to the golden age of both countries. At the end of the Middle
Ages in Aragon and Catalonia the long-lasting crisis started and the political situation became
unstable. In the years 1462-1472 a civil war broke out, leaving the country in ruins.
Thanks to the marriage between Izabella Castilian and Prince Fernand, concluded in 1469, a new
personal union was established. The Kingdoms of Aragon and Castile retained their rights,
government institutions and official language. These countries also had a separate currency. The first
king who inherited this double crown was Charles I - also the first ruler from the Habsburg dynasty,
who ruled the area for almost two centuries. The reign of the successor of Charles I, Philip II,
abounded in conflicts and tensions between the center and the provinces. There was a growing fear
of heretical ideas, specifically Huguenot and Lutheran ideas coming from Europe through Catalonia.
As a result, Aragon residents were prohibited from studying at foreign universities, samely French
priests were forbidden to study in Spain.
In the second half of the sixteenth century, the independence of Catalonia was still clearly visible.
In 1640, an uprising broke out in Barcelona against Philip IV Habsburg, called the 'war of the girders'.
Its participants proclaimed the city republic. After the defeat of the uprising, autonomous provincial
laws were gradually restricted by the Spanish kings. At the same time France put forward claims to
Catalonia. In 1659, as a result of the 'Thirty Years' War', Catalonia was divided between France and
Spain.
The second half of the 17th century and the beginning of the 18th century was a time of
resistance and revolts in the entire province. In 1705-1714 another anti-Spanish uprising took place
(known as 'war for succession', directed against Philip V Bourbon, which was bloodily suppressed.) In
1714 Barcelona surrendered to Philip's troops. Catalonia and the entire Kingdom of Aragon was
ultimately subordinated to Spain.
The final division of Catalonia took place in 1720. From that time, the border between France
and Spain remains unchanged. Northern Catalonia, called Roselón - Rousillon in French - has
become part of France. There are five regions: Capcir, Alta Cerdanya, Conflent, Roselló and Vallespir
in the French side of the borders. Currently in the French part of Catalonia, the Catalan language is
understood by 20-30% of the population mainly in rural areas, but only 10% of population knows it
fluently in spoken and written form.
In 1767, King Charles III of Bourbon banned the use of the Catalan language in official offices and
magazines, and a year later in schools at all levels. Thus, the conflict has moved to the cultural level.
In the 19th century, the central government abolished the remnants of Catalan criminal law,
abolished local trade regulations and the Catalonian currency. A court system was established with
a central tribunal that was meeting in Madrid. It was forbidden to publish Catalan books and perform
theatre pieces in this language. In order to re-obtain these lost rights, the Catalans engaged in three
successive wars, which they lost.
From the middle of the 19th century, Catalonia became jointly with the Basque countries the only
region of the Peninsula where the industrial revolution took place. A prosperous economic situation
allowed its start even earlier than it was in Great Britain. This significantly influenced social and
economic transformation of the region, which further differentiated it from otherSapnish provinces.
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From the end of the 19th century, autonomic tendencies started to grow again. In 1914, four Catalan
districts (Barcelona, Tarragona, Girona and Lleida) formed a union. Although it was dissolved two
years later, for a short period of time it managed to restore the use of the Catalan language, reform
its spelling and started a series of infrastructure investments. After the collapse of the
dictators´regime, which was in place in 1923-1930, the representatives of the Republican parties
from Castile, Galicia and Catalonia concluded an agreement known as the San Sebastian pact. It
created the foundations for the new constitution, and Catalonia regained autonomy within the
republic.
In 1936-1939, Spain was hit by a bloody civil war. Catalonia supported the Republic and granted
asylum to the republican government. The heaviest fighting of this period lasted from July to
September 1938 and ended with the defeat of the Republican troops. After crossing the Ebro River,
the Frankists had an open road to Barcelona, which they captured on January 26, 1939. On April 1,
1939, General Franco announced the end of the war in Burgos. Members of the Catalonian
government emigrated to France. After German occupation of France the former Catalan primeminister Lluís Companys was extradicted by Germans back to Spain and executed in 1940.
During Franco´s regime, the autonomy of Catalonia has been abolished and the use of language
and national symbols was forbidden once again forbidden. The demonstrations of the Catalans in
defense of cultural and political rights were forcily surpressed. The opposition in could have been
found in two centers: the secretive union called the Workers' Commissions founded in 1964 and the
Catalan Assembly created in 1971, which brought together smaller opposition organizations of very
different character from the whole of Catalonia. They organised strikes and demonstrations.
After the death of General Franco in 1975, the successor to the throne Juan Carlos I became the
head of the state. He spoke in favor of changing the system, leading to free elections in 1977 and the
creation of a new constitution. Catalonia regained partial self-authonomy. Since then, alongside the
Basque Country, it has the widest autonomy of all national communities in the Kingdom of Spain.
Once again, the Catalan language can be used in offices, it is also a language of instruction in schools.
The Statute of Autonomy of 1979 provides the authorities with all competencies in the field of
education. The language law of 1983 and, extending it from 1998, established a Catalan language of
instruction into all levels of education. Since 1983, Catalonia has, next to the national one, its own
police (for more information see appendix 2-3).
Austro-Italian-Slovene borders24
Friuli - Venezia Giulia (Friuli-Venezia Giulia [FVG]) is a region located in northeastern Italy,
bordering with Austria in the north, with Slovenia and partly Croatia (once countries creating
Yugoslavia), on the Adriatic coast in the south and bordering another Italian region - Veneto - in the
west. After World War II, the provinces of Fiume (Rijeka) and Pula as well as part of the provinces of
Gorizia and Trieste were incorporated into former Yugoslavia.
In 1954, an agreement was signed under which the zone A of the Free Territory of Trieste was
transferred undre the jurisdiction of the Italian administration, while the 1975 treaty of Osimo
officially recognized Yugoslav jurisdiction in zone B. The unresolved border disputes and the complex
ethnic structure of this area caused that in the Italian state recognized it as an autonomous region
with a special status in 1964.
24
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From a morphological point of view, FVG is divided into two parts: mountainous alpine areas and
pre-alpine in the north (Karnia) and the southern plain descending to the sea. The population is
unevenly distributed: sparsely populated mountain areas contrast with the densely populated plains
around Pordenone, Udine and Germony, not to mention the most densely populated urban and
suburban areas of Trieste and Gorizia. Uneven distribution of the population is both the result of
differences in the terrain and multiple forced resettlements resulting from frequent changes and
shifting national borders in this area.
In terms of language, FVG is one of the most colorful regions in Europe. Italian is a standard
language used in both official and unofficial situations. However, a large percentage of the
population uses other languages as well. The Veneto dialect, Germanic dialects typical of Upper
Austria, Slovenian and Croatian can be heard there.
In the 1940s, the Movimento Popolare Friuliano (People's Movement of the Friulian Movement)
was founded, whose mission was to popularize the language and indigenous Friulian culture (derived
from the ancient Celts). About 50% of the region's population declares the use of the Romansh
language of the Romans. There are many cultural associations and organizations in this area
representing both Italian and ethnic minorities. Thanks to their activities, the region has preserved its
traditional cultural diversity. At the same time, however, due to the fact that cultural organizations
often also play the role of political representation at the local level, this diversity is also perceived by
the Italian authorities as a source of potential political destabilization.
The major city centers of the region were connected with the history of the Habsburg monarchy
throughout most of their modern history. Trieste and Gorycja were centers of a vast hinterland,
which as a result of the first and second world war was cut off from them by the borders of new
political divisions. Trieste has lost its vital function as the main deep-sea port of Austria. After
subsequent changes in the borders, there were waves of population displacement to and from
Austria, to and from Italy, to and from the areas of present-day Slovenia and Croatia.
From 1866, one can speak of the intensifying Italianisation of the region carried out with the help of
administrative methods, which intensified especially during the fascist regime. In 1922-1943, the
atmosphere of xenophobia culminated in the activities of the Special Tribunal for the Defense of the
State (Tribunale Speciale per la difesa dello stato), which treated ethnic minorities, especially
Slovenians, as 'enemies of the state' and 'saboteurs'. After World War II, attempts were first made to
resolve territorial disputes and ethnic disputes. Under the pressure of international public opinion,
the Italian and Yugoslav, and then also Austrian, parties have been consulted. As a result of these
consulations and increasingly also thanks to European Union regulations, national minorities living in
FVG currently enjoy constitutional guarantees that essentially enable them to maintain cultural,
ethnic and linguistic distinctiveness in each of the politically distinct parts of the region.
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5. Recommendations for Polish-Czech border in Cieszyn Silesia Euroregion
The following recommendations are a form of support for entities planning and implementing joint
cross-border initiatives in Cieszyn Silesia, region with difficult and painful history. They were
developed on the basis of conclusions from international study meetings (including cross-border
forums, field visits and time devoted to joint work of representatives of formal and informal partners
over their records), materials concerning conflicts occurring at particular borderlands (including
diagnosis of the initial situation) provided by informal partners as well as consultations with public
institutions and non-governmental organizations operating in the Cieszyn Silesia Euroregion.
1. Approach to face the problems in difficult cooperation - it should be assumed that avoidence of
difficulties, conflicts and differencies is not possible (it is natural part of cross-border
cooperation). This what should share is associated with joint challenges we face. Therefore we
need to find a common approach to overcome problems.
2. Approach to dialogue/reconciliation process - means of reconciliation must be understood,
various forms of activity should be used [i.e. social and political dialogue; social, economic and
cultural dialogue (community dialogue); education and training; research] and different types of
projects should be implemented (projects directly and indirectly associated with Polish-Czech
conflict as well as projects dedicated to other topics. In this case the issue concerning
reconciliation should subtly be woven into cross-border meetings, conferences) (for more
information see appendix 4-5).
3. ‘Peacebuilding pyramid’ model - in approach to dialogue/reconciliation building it should seek
to use ‘peacebuilding pyramid’ model developed by John Paul Lederach. Three levels of
peacebuilding were specified in it: 1) Level of grassroots leadership - it engages i.e. local leaders,
leaders of indigenous NGOs, community developers, local health officials; 2) Level of middlerange leadership - it engages i.e. leaders respected in sectors, academics/intellectuals,
humanitarian leaders (NGOs’); 3) top leadership - it engages military/political/religious leaders
with high visibility. Each of the mentioned levels is characterised by different approach to
peacebuilding. Approach to peacebuilding at the lowest level is based on local based
commission, grassroots training, prejudice reduction, psychosocial work in postwar trauma.
Approach to peacebuilding at the medium level is based on problem-solving workshops, training
in conflict resolution, peace commissions and insider-partial teams. Approach to peacebuilding
at the top level is based on high-level negotiation, emphasizing cease-fire, leading highly visible
and single mediator. It is appropriate that this model should after necessary modification for
local specificitis be implemented and disseminated by Polish-Czech-Slovak EuroInstitute.
4. Projects and activities aimed at dialogue/reconciliation - project and activities aimed at
dialogue/reconciliation should be following key components: shared vision and a long term
view, clarity of agreement and an agreed understanding of what peace building means; safety;
flexibility and open mindedness; respect for difference; a positive problem solving attitude;
realism; trust; a sense of humour and attention to enjoyment and comfort.
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5. Creating and developing the policy aimed at dialogue/reconciliation - joint cross-border
strategies and action plans dedicated to Polish-Czech dialogue/reconciliation issue need to be
developed. The starting point for their preparation should be Polish-Czech agreements and
contracts. All interested stakeholders, especially local communities, should be involved in this
process.
6. Role of the state - national administration should be motivated tobe invovled in the processes
linked with the promotion of dialogie/reconciliation as well as creating and developing crossborder relations and harmonizing mutual co-operation in the Polish-Czech borderlands.
7. Creating of positions/functions targeted to dialogue/reconciliation - positions/functions
supporting Polish-Czech cross-border dialogue/reconciliation need to be created. The example
of this position could be Cross-Border Mediator. He would be responsible for solving tensions
increasing between institutions and persons from both sides of the border, overcoming the
wrong image and ignorance among local Polish and Czech communities as well as promoting
mutual understanding for sustainable Polish-Czech relationships.
8. School system and role of education - it is necessary to create appropriate education systems
that will support the process of dialogue/reconciliation and conducting educational activities
using various types of resources: intercultural contact, multimedia, local environment,
interactive methods, people and their history as sources of knowledge, teachers, creative
thinking, society, department education etc. (for more information see appendix 6-7).
9. Networking - links among different institutions, their projects and activities but also- what is
crucial - among individuals engaged in this actions, need to be established and developed.
Networking could be by establishing of strategic institutional or personal dialogue/reconciliation
aliances; twining events dedicated to dialogue/reconciliation and implemented by different
institutions within different projects or activites; participating the target groups from one
project in other undertakings and vice versa. Networking could not only concern the actions,
institutions or individuals working on dialogue/reconciliation issue, but also these which/who
have absolutely nothing to do with it.
10. Monitoring and evaluation - it is necessary to monitor and evaluta reconciliation focused
projets while using various methodological approaches such as: do no harm, logical materix,
evaluation of the event, theory of change, assessmet of pleace and conflict influeence, analysis
of the conflict sensitivity, peace-keeping approaches, complex vidualisation and strategic
analysis (for more information see appendix 8).
11. Interreg programme as a tool for facilitating dialogue/reconciliation and strenghtening
interpersonal relations on different borderlands - it is essential that programmes targeted to
cooperation between institutions and local societies from both sides of the border would be
maintained. This concerns both Polish-Czech Interreg programme and similar programmes
existing on the other European borders. Thanks to such financial sources lot of activities
dedicated to dialogue/reconciliation as well as strenghtening interpersonal and institutional
relations can be carried out. Possible liquidation of these sources could cause change in
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relationships between neighbouring countries and societies; suspending or moving away from
ongoing actions, or - in the worst case scenario - back to those of several/dozens years ago. It is
important to find an inspiration in the texts of other INTERREFG and other relevant programmes
in other European borderlands and adapt identified examples of godd practices into PolishCzech programmes (for more information see appendix 9).
12. Good practice - faced with reducing financial sources foreseen by the European Commission for
supporting cross-border cooperation after 2020, capture these projects that are the best
examples of Polish-Czech dialogue/reconciliation process as well as could serve as model for
similar future initiative, is crucial. Accordingly, the bodies responsible for projects assessment
should focus greater attention on innovative undertakings that benefit economies of scale and
refer to local communities (for more information see appendix 10-17).
13. Regulations in programming documents - efforts towards implementation of regulation in
programming documents (both on the ‘big’ Polish-Czech cross-border programme and MicroProject Fund) should be made in order to allow incurring the significant part of expenditures
outside the support area (i.e. study visits, competence internships etc.) as well as covering all
costs associated with representatives of institutions outside this area who arrive and stay on
Polish-Czech borderland. All this will enable to use the best practice for removing obstacles and
strenghtening capacity in the Cieszyn Silesia Euroregion. For that purpose, the past experience
concerning TEIN as well as cooperation between Cieszyn Silesia Euroregion and EGTC
Eurodistrict PAMINA should be used (effectively implemented tansfers and well-developed
interregional collaboration resulting in benefits to Polish-Czech border).
14. The Cieszyn Silesia Euroregion strategies - ‘Recommendations for Polish-Czech border in
Cieszyn Silesia Euroregion’ should become like the ‘Future territorial cooperation in Cieszyn
Silesia Euroregion - study’ and ‘Concept-strategic documentation - action plan implemented by
Cieszyn Silesia Euroregion and EGTC Eurodistrict PAMINA for the period 2016-2020’, the third
official Euroregion strategy.
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Summary
Cross-border cooperation has almost a twenty-year history in Cieszyn Silesia territory. It has largely
influenced the transformation of Polish-Czech relations, minimizing or eliminating antagonisms and
resentiments, and has contributing to the mutually beneficial cooperation of institutions on both
sides of the border. Thanks to the creation of the "Recommendation for the Polish-Czech border area
in the Cieszyn Silesia Euroregion", an additional framework was created for optimal and effective
building and developing relations between Poles and Czechs in relation to their difficult mutual
history.
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Materiały źródłowe/Zdrojové materiály/Source materials
Załącznik/Příloha/Appendix 1
Współpraca transgraniczna w obszarze Górnego Renu. Granice i konflikty25
Współpraca w obszarze Górnego Renu rozpatrywana pod kątem granic i konfliktów wyróżnia się
dwoma szczególnymi elementami. Po pierwsze granice w tym obszarze można postrzegać jako
pewnego rodzaju paradoks: przesuwane trzykrotnie z okresie od 1870 do 1945 r. zlokalizowane były
w samym środku największych konfliktów historii najnowszej, a jednakże dzisiaj ten obszar
przygraniczny stanowi model integracji europejskiej i współpracy transgranicznej.
Po drugie, w 2008 r. Euro-Institut w Kehl musiał anulować warsztat poświęcony konfliktom z racji
braku zainteresowania uczestnictwem. Czy zatem konflikty nie istnieją już w tym obszarze, czy też są
po prostu pomijane, niezauważane? Możliwe wyjaśnienie tej sytuacji może wynikać z ewolucji
konfliktów. Nasuwa się pytanie o charakter związku pomiędzy konfliktami a współpracą. Czy konflikty
są przeszkodami we współpracy, czy też wręcz przeciwnie pobudzają do współpracy, umożliwiając ich
pokonywanie?
Konflikty w latach 1870, 1914-1918 i 1939-1945 nie szły w parze z chęcią współpracy. Jeżeli
prześledzimy proces budowania Europy - Unii Europejskiej czy Rady Europy, to podstawową
motywacją do współpracy była chęć, wola uniknięcia nowych konfliktów. To samo dotyczyło
współpracy transgranicznej francusko-niemiecko-szwajcarskiej w obszarze Górnego Renu. U jej
podstaw leżała motywacja natury ideologicznej: „leczenia ran/blizn zadanych przez wojnę” oraz
przywrócenia tożsamości regionalnej poprzez pojednanie ludzi na wszystkich płaszczyznach:
gospodarczej, kulturowej, społecznej, itp.
Prawdziwym momentem rozpoczęcia współpracy jest rok 1963 i podpisanie na poziomie krajowym
Traktatu Elizejskiego, w którym jest mowa o pojednaniu Francji i Niemiec oraz utworzenie na
poziomie lokalnym Regio basiliensis. Genezą współpracy w tym obszarze jest w pewnym sensie
konflikt.
W 1971 r. w Bazylei utworzone zostaje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG),
a także w tym samym roku Stała Trójstronna Konferencja ds. koordynowania regionalnego. Jednakże
dopiero Umowa z Bonn z 1975 r. jest oficjalnym rozpoczęciem współpracy.
Konflikty w obszarach przygranicznych są często spowodowane granicą ze względu na jej przebieg
i charakter. Granica rozumiana jako linia demarkacyjna pomiędzy dwoma suwerennymi państwami
jest ustabilizowana od roku 1945 w obszarze Górnego Renu. Jednakże jej funkcje, stabilność,
wyobrażenie wciąż ewoluują, generując zarówno konflikty, jak i relacje.
[Przykład]26 W artykule z 2012 r. można przeczytać, że Konferencja Górnego Renu podjęła szereg
starań w kierunku promowania języka „sąsiada”, co jest bardzo widoczne, biorąc pod uwagę
chociażby wykaz projektów Interreg związanych z dwujęzycznością. Wyniki są dobre, ale wskazują, że
tylko niewielka część ludności opowiada się za nauczaniem języka niemieckiego. Większość pomimo
że żyje blisko granicy ignoruje to, co się dzieje po jej drugiej stronie z drobnymi wyjątkami, na
przykład korzystania z infrastruktury basenów czy udania się na zakupy. Zatem granice w obszarze
Górnego Renu nadal zachowują funkcję różnic kulturowych oraz różnych tożsamości.
[Przykład]27 Zrozumienie granicy wraz z wszystkimi jej niuansami jest konieczne, aby zrozumieć
charakter i stopień siły konfliktów w danym obszarze. Granice w obszarze Górnego Renu nie są
sporne, więc konflikty nie są nasilone. Jednakże w 2003 r. Bruno Dupeyron przytoczył pewien wywiad
przeprowadzony z Patrickiem Goeggel, wicedyrektorem Dyrekcji Współpracy Stosunków
Międzynarodowych w Regionie Alzacji, w którym wyjaśnia, że tytuł 8. Trójstronnego Kongresu
odbywającego się w 2002 roku musiał zostać zmieniony z „Być obywatelem w Górnym Renie” na
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„Wspólne życie w Górnym Renie”. Dla niektórych bowiem polityków nie do przyjęcia było użycie
konceptu obywatelstwa w kontekście transgranicznym. Nie wydaje się więc, żeby na przestrzeni
czasów sytuacja uległa jakimś fundamentalnym zmianom - granica nadal istnieje w umysłach. Górny
Ren nie tworzy jeszcze prawdziwego wspólnego organizmu, co wydaje się być u podstaw konfliktów
politycznych, gospodarczych, wynikających ze zwyczajów czy stosunków sąsiedzkich.
Ale o jakich konfliktach można mówić w obszarze Górnego Renu? Najbardziej trafnym wydaje się
definicja z dziedziny psychologii interpersonalnej - konflikt jako „sytuacja międzyludzka zbudowana
wokół antagonizmu”. Ten antagonizm jest spowodowany: obecnością sprzecznych sił, niezgodą
(wartościami lub opiniami rozbieżnymi), rywalizacją (konkurowaniem w odniesieniu do wspólnego
celu) lub niechęcią/antypatią (emocjami). Odnosząc tę definicję do granicy okazuje się, że rzeczywisty
brak wspólnoty kulturowej i prawnej w obszarze Górnego Renu determinuje rozwój relacji opartych
na sile/władzy, opinii i wartości rozbieżnych oraz konkurencji - tak więc konfliktów.
Źródłem konfliktów może być granica rozumiana jako bariera informacyjna, brak dostępu do
informacji. Wymiany, na przykład Francuzów, którzy wolą żyć w Kehlu z uwagi na lepiej oceniany
niemiecki system szkolnictwa lub w latach 90. XX w. Niemców żyjących po stronie francuskiej ze
względu na ceny ziem, mogą być źródłem licznych konfliktów, które mogłyby być szkodliwe dla
współpracy transgranicznej. Jednakże znaleziono wspólne rozwiązania dla tego typu sytuacji. W 1993
r. w Kehl stworzono Agencję Euro-Info-consommateur (Euro-Info-Konsumenci) służącą pomaganiu
w rozwiązywaniu konfliktów związanych z konsumpcją w wymiarze transgranicznym. Potencjalne
konflikty są obecnie źródłem rozwoju współpracy transgranicznej, ponieważ agencja ta stała się
Europejskim Centrum Konsumenckim wchodzącym w skład tego typu 28 sieci rozmieszczonych w
Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o udzielanie informacji w kwestiach transgranicznych, zwłaszcza w
kwestiach spornych, odpowiedzią jest również sieć Infobestów - pewnego rodzaju transgranicznych
usług publicznych dla szerokiego grona odbiorców, dotyczących wszystkich spraw odnoszących się do
kraju sąsiedniego (przeprowadzki, rejestracja pojazdu, praca, świadczenia rodzinne, itp.). Istnieją
obecnie cztery Infobesty zlokalizowane wzdłuż granicy w każdym z Eurodystryktów.
Przyczyną konfliktów transgranicznych w obszarze Górnego Renu może być również podłoże prawne
granicy, która oddziela od siebie różne systemy polityczno-prawne. Częstym przykładem cytowanym
w lokalnej prasie alzackiej są przedmioty pirotechniczne (petardy i sztuczne ognie) kupowane
w Niemczech, gdzie jest to legalne i przenoszenie ich do Francji, pomimo że importowanie tego typu
dóbr jest zakazane. W przypadku Strasburga i Kehlu wiele działań zabronionych ma podłoże
transgraniczne: kradzieże sklepowe dokonane przez Francuzów w Kehlu, zakup we Francji przez
Niemców produktów stanowiących substytuty opium, prostytucja praktykowana w Strasburgu, ale
zarządzana w Kehlu, itp. Wychodząc naprzeciw tym wspólnym problemom, wypracowano wspólne
rozwiązania. Pierwszą dużą inicjatywą jest Ośrodek Współpracy Policyjnej i Celnej w Kehlu. Stworzony
w 1993 r. w Offenburgu, został on przeniesiony w 2002 r. do Kehlu ze względu na bliskość granicy.
Jest to mieszana struktura, z koordynatorem niemieckim i francuskim, której celem jest przede
wszystkim wymiana informacji i wspieranie działań interwencyjnych. Ta współpraca policyjna nie
dotyczy wyłącznie kwestii związanych ze wspólnym bezpieczeństwem wynikającym z istnienia
granicy, ale pozwala również na rozwijanie szeroko rozumianej współpracy transgranicznej.
Umożliwia kształcenie językowe i międzykulturowe funkcjonariuszy, którzy korzystają ze szkoleń
Euro-Institutu w Kehl. Charakter konfliktowy granicy staje się w tym przypadku możliwością dla
rozwoju współpracy.
Różnice kulturowe na granicy też generują konflikty hamujące współpracę. Brak wspólnoty
kulturowej wpływa na podtrzymanie lęku przed innym. Na początku roku 2000 gdy planowano Ogród
Obu Brzegów pomiędzy Strasburgiem i Kehlem, część mieszkańców z Kehlu była przeciwna
projektowi mostu dla pieszych. Granica, która pozbawiona była mostu, była dla nich jakby ochroną
konieczną
w ich mniemaniu, aby uchronić się przed Strasburgiem, wielkim miastem, z dużą liczbą przestępców,
którzy od tej pory mogliby usiłować przedostać się do Kehlu. Euro-Institut również podkreślił
negatywny efekt bariery kulturowej podczas transgranicznych spotkań. Różni aktorzy współpracy nie
koniecznie mówią tym samym językiem lub nie przekazują takiego samego sensu słów. Ponadto,
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mają inne zwyczaje pracy i inne relacje hierarchiczne.
Współpraca w Górnym Renie szuka również rozwiązania konfliktów natury gospodarczej,
a mianowicie konkurencji. Pomysł polega na pokonywaniu podejścia polegającego na rywalizowaniu
pomiędzy podmiotami z obu stron granicy w celu budowania partnerstw korzystnych dla obu stron klastrów. Są to sieci przedsiębiorstw, często działające lokalnie i we współpracy z instytucjami
publicznymi. Program Interreg współfinansuje niektóre z tych klastrów, jak na przykład Biovalley czy
CLUe.
Granice i ich ustrój są elementami prowokującymi konflikty, które nie pozostają bez wpływu na
współpracę transgraniczną w Górnym Renie. Granice są uśpione, toteż konflikty nie są gwałtowne.
Jednakże pomimo otwarcia spowodowanego integracją europejską, one nadal istnieją na poziomie
języka, kultury, systemów polityczno-prawnych. Różnice stwarzają antagonizmy, które prowokują
konflikty. Jeżeli konflikty postrzegane są jako przeszkody, stają się one również możliwością dla
współpracy - przez pokonywanie konfliktów, wzmacnia się bowiem współpraca.
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Załącznik/Příloha/Appendix 2
Granica, narzędzie integracji czy blizna historii? Studium przypadku Transgranicznego
Obszaru Katalońskiego28
Granica między Francją a Hiszpanią jest jedną z najstarszych granic europejskich między dwoma
państwami. To granica napięć i konfliktów (wojna hiszpańska domowa, II wojna światowa).
Płaskowyż cerdan, w środku którego przebiega granica zwana przez mieszkańców „ratlla” jest
prawdziwą kolebką życia transgranicznego (budowa pierwszego, jedynego tego typu w Europie
transgranicznego szpitala w Puigcerdà otwartego w 2014 r.; utworzenie EUWT Pyrénées-Cerdagne
w 2011 r. dla transgranicznej aglomeracji liczącej 30 000 mieszkańców).
Księstwo Andory stanowi terytorium specyficzny, osadzony między Hiszpanią a Francją. Gęsto
zaludniona w dolinach - 73 103 mieszkańców w 2016 r., z językiem katalońskim, z gospodarką opartą
przez długie lata na handlu (sprzedaż produktów bez podatku) i turystyce, Andora rozpoczęła szeroko
zakrojony plan modernizacji zarówno pod kątem gospodarczym (zróżnicowanie gospodarki, otwarcie
na zagranicznych inwestorów, wprowadzenie systemu podatkowego, itp.), jak i politycznym
(instytucjonalne otwarcie na Europę, częściowe włączenie się do programu Interreg POCTEFA,
uczestnictwo w Communauté de Travail des Pyrénées [międzyregionalna organizacja ds. współpracy
transgranicznej, w skład której wchodzą wszystkie francuskie i hiszpańskie regiony usytuowane
wzdłuż Pirenejów z obu stron granicy], wznowienie partnerstwa ze stroną francuską, itp.). Wola
ożywienia współpracy transgranicznej przejawia się również w modyfikacji traktatu z Bayonne w roku
2010, dotyczącej przystąpienia Andory do układu.
Paradygmat strefy przygranicznej
Ludzie zawsze przekraczali granicę ze względów osobistych i ekonomicznych. Ten fenomen jest nadal
widoczny w obecnych czasach. Papierosy, alkohol, prostytucja, narkotyki, jak również imprezy
kulturalne, działania plenerowe, praca są impulsami do przekraczania granicy. Historia danej granicy
i struktury specyficzne dla danej granicy modelowały poszczególne zachowania w odniesieniu do
granicy i obszarów transgranicznych w większości starych i nowych regionów granicznych Europy
Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, co oznacza złożoność i specyfikę problemu strefy przygranicznej
w całej Europie. Rozwój relacji transgranicznych został zahamowany podczas 30 lat frankizmu.
Ograniczały się one jedynie do gospodarki (import i eksport towarów) i do migracji w okresie letnim
turystów w stronę Costa Bravy, a w okresie jesiennym hiszpańskich sprzedawców w stronę Północnej
Katalonii i dalej. Dopiero w latach 80. XX wieku, dzięki przejawom budowania integracji europejskiej,
zawiązują się relacje transgraniczne. Jednakże z uwagi na peryferyjne położenie obszaru odsuniętego
od centrum polityczno-gospodarczego Unii Europejskiej, terytorium to wymagało szczególnej uwagi
instytucji wspólnotowych. W 1983 r. powstaje Communauté de Travail des Pyrénées, a w 1991 r.
Euroregion. W 2004 r. wraz z podpisaniem Aktu Konstytucjonalnego Euroregionu powstaje nowa
struktura nastawiona na współpracę transgraniczną i międzyregionalną składająca się z dwóch
regionów francuskich i trzech niezależnych wspólnot hiszpańskich. W 2009 r. Euroregion zostaje
doposażony w narzędzie prawne, jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
z siedzibą od 2017 r. w Perpignan, a wcześniej w Tuluzie. W 2014 r. Komitet Regionów wyróżnia
euroregionalny projekt Creamed, który wspiera młodych przedsiębiorców z ówczesnego regionu
Langwedocji-Roussillon i regionu Midi-Pireneje oraz Katalonii i Balearów. To wyróżnienie oznacza tym
samym ukłon Unii Europejskiej w kierunku euroregionalnej struktury zdolnej do kierowania
projektami uznanymi za priorytetowe: tworzącymi miejsca pracy i wspierającymi młodych
28
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przedsiębiorców. Traktat z Maastricht, otwarcie granic, wspólna waluta stają się katalizatorami
rozwoju działań na rzecz współpracy pomiędzy północą a południem. Pojawia się coraz więcej
inicjatyw.
Ramy prawne
Od zawarcia w 1995 r. traktatu z Bayonne w sprawie współpracy transgranicznej samorządów
terytorialnych, zostało podpisanych około trzydziestu konwencji pomiędzy francuskimi i hiszpańskimi
samorządami w większości na płaszczyźnie lokalnej. Powstały cztery transgraniczne „consorcios”
(struktury prawa hiszpańskiego): Bidassoa-Txingudi (1999 r.), Communauté de Travail des Pyrénées CTP - (1983 r.), Bourg-Madame-Puigcerda (2005 r.) i Tunnel Aragnouet-Bielsa (2008 r.).
Andorski organizm ds. współpracy
Od 1993 r. Andora wyposażona w konstytucję staje się demokratycznym państwem prawa
dysponującym wszystkimi kompetencjami na terytorium 468 km 2. Aby lepiej uczestniczyć we
współpracy pomiędzy katalońskimi i francuskimi samorządami terytorialnymi, rząd Andory przystąpił
w 2010 r. do Traktatu z Bayonne. W rezultacie ustanowiony został „Andorski organizm ds.
współpracy transgranicznej”. Dzięki rozszerzeniu zapisów w Traktacie z Bayonne Andora stała się
członkiem „Consorcio” CTP, instytucją zarządzającą programem POCTEFA Interreg IV A 2007-2013
i Interreg VA 2014-2020 Hiszpania Andora Francja.
Umowa o współpracy między Andorą a UE
W listopadzie 2004 r. Unia Europejska podpisuje z Andorą porozumienie o współpracy, które wchodzi
w życie w styczniu 2006 r. Przewiduje ono wzmacnianie współpracy regionalnej wpisującej się
w ducha współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej Unii Europejskiej.
Różne oblicza przestępczości
Od połowy lat 80. na granicy pirenejskiej rozprzestrzenia się przestępczość. Jest to związane
z globalizacją wymian i pojawieniem się nowych form migracji (przewoźników z Maghrebu). Granica
ta musi stawić czoła zorganizowanym grupom przestępczym (sieć mafii) oraz takim zjawiskom jak:
nielegalny handel, narkotyki, fałszowanie dokumentów, kradziony towar, handel zwierzętami
i ludźmi, nielegalna imigracja, prostytucja.
Transgraniczny Obszar Kataloński - rzeczywistość podzielona?
Jest to terytorium o powierzchni 10 246 km2, zaludnieniu 1 130 000 mieszkańców.
Ustanowienie współpracy transgranicznej w ramach Eurodystryktu Katalońskiego Obszaru
Transgranicznego (Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier) pokazało, że istnieje
niezrozumienie pomiędzy aktorami współpracy, nieznajomość wzajemnego funkcjonowania, specyfiki
instytucji. Pokonanie tych trudności stało się wyzwaniem, któremu należało szybko stawić czoła, gdyż
wzajemne zrozumienie jest podstawą każdego działania transgranicznego. Uwidoczniła się asymetria
w podziale kompetencji z obu stron granicy. Pojawiły się różnice kulturowe przy projektach po obu
stronach granicy. Koniecznym okazało się wspieranie praktycznej nauki języka katalońskiego
i francuskiego w celu poprawy wspólnej pracy. Brakowało też ogólnej strategii transgranicznej.
Jakie są wyzwania?
Wielkim wyzwaniem dla budowania Europy jest dzisiaj wzmacnianie relacji międzyludzkich i między
instytucjami w obszarach przygranicznych. Istnieje coraz więcej wymian między podmiotami co
pozwala na wspólną pracę nad rozwojem na rzecz regionu. Jednakże pomimo wspólnych wysiłków,
nie zostały dotychczas spełnione wszystkie warunki pozwalające na odniesienie sukcesu
w budowaniu spójnej przestrzeni życia:
 brak rozumienia języka sąsiada i posługiwania się nim;
 brak wzajemnej znajomości funkcjonowania administracji, gospodarki, kultury pracy przy
projektach.
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Pojawia się również globalne wyzwanie polegające na potrzebie zaangażowania transgranicznego
obszaru Eurodystryktu w stworzenie spójnej strategii dla tego terytorium.
Zrównoważona siła współpracy transgranicznej prowadzonej w latach 2000-2013
Program Interreg III-A 2000-2006: 41 wnioskodawców projektów wdrożyło 54 projekty współpracy
transgranicznej współfinansowanych przez Unię Europejską. Najbardziej aktywnymi podmiotami
w tym okresie programowania były samorządy terytorialne, większość to gminy z departamentu
Pyrénées-Orientales (Pireneje Wschodnie). W drugiej kolejności angażują się podmioty publiczne
o charakterze związków zawodowych oraz instytucje i podmioty ze środowiska uniwersyteckiego.
W trzecim rzędzie pojawiają się stowarzyszenia, a także izba handlowa i rolnicza z Perpignan.
POCTEFA IV (Interreg IV 2007-2013) (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Interreg IV-A
Hiszpania-Francja-Andora). Innowacją tego programu jest włączenie do niego jako wnioskodawców
i partnerów projektów z Andory. Podlegają oni jednak szczególnym wymogom dotyczącym zwłaszcza
finansowania. W związku z tym, że Andora nie należy do Unii Europejskiej, nie mogą oni korzystać ze
współfinansowania europejskiego. W tym okresie programowania zrealizowano 25 projektów
współpracy transgranicznej w ramach obszaru Pyrénées-Orientales (Pireneje Wschodnie). Zmiany
w programowaniu europejskim pociągnęły za sobą konieczność wykluczenia większości struktur
o charakterze stowarzyszeń. Było to spowodowane w głównej mierze trudnościami finansowymi
związanymi z koniecznością zabezpieczenia budżetu publicznego na czas realizacji projektów
i długiego oczekiwania na zwrot środków wcześniej poniesionych. Aby utrzymać tego typu projekty,
które przyczyniały się do budowania relacji z obu stron granicy, Rada Departamentalna PyrénéesOrientales i Généralité de Catalogne uruchomiły w 2008 roku instrument finansowy w postaci
„Funduszu wspierającego transgraniczne mikroprojekty w Katalońskim Obszarze Transgranicznym”.
W okresie programowania 2008-2013 z funduszu skorzystało 126 struktur. Zrealizowano 108
projektów współpracy transgranicznej. Najwięcej pomiotów było reprezentowanych przez
stowarzyszenia (56,35 % wszystkich wnioskodawców z departamentu). W drugiej kolejności pojawiły
się samorządy terytorialne(22,22 %), dalej były instytucje publiczne, izby handlowe/rolnicze oraz inne
podmioty.
Fundusz wspierający mikroprojekty w Katalońskim Obszarze Transgranicznym stanowi ogromne
wsparcie finansowe dla wnioskodawców z obszaru Pyrénées-Orientales (Pireneje Wschodnie).
Koniecznym jest utrzymanie tego narzędzia, gdyż każdego roku generuje ono liczne projekty
transgraniczne. Takie działania transgraniczne pozwalają zawiązywać relacje z obu stron granicy.
Wspólny fundusz pozwala wnioskodawcom uczenia się poznawania siebie nawzajem i zdobywania
doświadczenia transgranicznego. Są to dwa warunki niezbędne do wdrażania projektów
ambitniejszych.
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Załącznik/Příloha/Appendix 3
Relacje transgraniczne francuskich samorządów lokalnych - raport29
Granica francusko-hiszpańska
Pomimo, że projekty osiągnęły już pewien stopień dojrzałości, kilkanaście ostatnich lat pokazuje, że
nadal istnieją potrzeby samorządów terytorialnych, takie jak:
 przejście z etapu analizy do etapu realizacji projektów, co wiąże się z kwestią zarządzania
projektem;
 nie zatrzymywanie się na realizacji projektów jednorazowych, ale przyjęcie globalnego
podejścia
terytorialnego,
przynoszącego
zróżnicowane
odpowiedzi/rozwiązania
i odnoszącego się do różnych zagadnień, na przykład: planowania i urbanistyki,
transgranicznego transportu (w tym taryfikacji), zatrudnienia, środowiska, wody, zarządzania
odpadami, zagrożeń technologicznych, zagospodarowania i wykorzystania stref aktywności
transgranicznej, zdrowia i opieki lekarskiej i społecznej, nauczania języka sąsiada i rozwoju
dwujęzyczności;
 prowadzenie działań w całkowitym bezpieczeństwie prawnym - istniejące i dotychczas
stosowane zasoby/narzędzia nie są już wystarczające, aby móc odpowiedzieć na pojawiające
się wyzwania;
 korzystać z finansowania FEDER;
 uwzględnić rolę państwa w działaniach podejmowanych przez samorządy, zwłaszcza jeśli
chodzi o politykę kontraktowania, a także w miarę potrzeby w ich pełnym i aktywnym
uczestnictwie w tychże działaniach.
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Załącznik/Příloha/Appendix 4
Robocza definicja pojednania30
Pojednanie jako koncepcja nie jest zagadnieniem łatwym do zdefiniowania, co wynika z jego
wielorakiego znaczenia (Hamber & Kelly, 2005). Pomocny w tym przypadku może okazać się
teoretyczny model autorstwa Hamber i Kelly (Hamber & Kelly, 2004; Hamber & Kelly, 2005; Hamber
& Kelly, 2008; Kelly & Hamber, 2005). Definicja pojednania została stworzona w ramach badań
objętych projektem realizowanym w 2003 roku w Irlandii Północnej. Badania te miały na celu
zebranie opinii pracowników społecznych i lokalnych polityków na temat rozumienia powyższej
koncepcji.
Na potrzeby badań Hamber i Kelly przygotowali roboczą definicję pojednania, by zweryfikować ją
później z opiniami respondentów. Korzystając z rozmaitych źródeł (ADM/CPA, 2003; Afzali &
Colleton, 2003; Assefa, 2001; Bloomfield, Barnes, & Huyse, 2003; Hamber, 2002; Hamber & van der
Merwe, 1998; Lederach, 1997; 2002; Porter, 2003; Rigby, 2001; van der Merwe, 1999), jak i własnych
doświadczeń, stworzyli model, który w Irlandii Północnej stał się znany pod nazwą modelu pięciu
obszarów pojednania. Założeniem definicji pojednania nigdy nie było ostateczne sformułowanie tego,
czym ono jest lub czym może być, ale stworzenie skutecznego choć niedoskonałego narzędzia, które
miałoby prowokować do pogłębionej dyskusji związanej z wieloma dziedzinami. Model pięciu
obszarów pojednania opiera się na założeniu, że aby zbudować pokojowe relacje niezbędne jest
poświęcenie uwagi. Pojednanie jest procesem rozwiązującym konfliktowe i „popękane” relacje,
składającym się z szeregu aktywności. To działanie dobrowolne, które nie może być narzucone
(Bloomfield, Barnes, & Huyse, 2003). Proces pojednania składa się generalnie z pięciu przeplatających
się i powiązanych ze sobą elementów.”
1. Rozwijanie wspólnej wizji:
Obejmuje poszczególnych obywateli całego społeczeństwa na wszystkich poziomach,
podkreślając ich wspólną wizję współzależności, prawa, sprawiedliwości i różnorodności
społecznej, nawet jeśli posiadają oni różne opinie, cele lub poglądy polityczne.
2. Pogodzenie się i rozliczenie się z przeszłością:
Obejmuje pogodzenie się ze zranieniem, stratami, prawdami i cierpieniami wynikającymi
z przeszłości oraz stworzenie mechanizmów opartych na sprawiedliwości, gojeniu ran,
restytucji, reparacji, odbudowie, a także - jeżeli jest to konieczne - związanych
z przeproszeniem za doznane krzywdy, jak również podjęcie kroków w kierunku
zadośćuczynienia. Ponadto osoby i instytucje powinny uznać swoją własną rolę w konfliktach
związanych z przeszłością, akceptować ją i wyciągać z niej konstruktywne wnioski, aby nie
dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.
3. Budowanie pozytywnych relacji:
Obejmuje aktywne budowanie bądź odnawianie relacji pomiędzy osobami, grupami, lub
osobami a państwem, jak również zajmowanie się zagadnieniami związanymi z zaufaniem,
uprzedzeniami i brakiem tolerancji pomiędzy grupami i jednostkami. To prowadzi do
akceptacji podobieństw i różnic dotyczących tych, którzy są inni niż my.
4. Istotna zmiana kulturowa i zmiana postaw:
Obejmuje zmianę związaną ze stosunkiem lub nastawieniem ludzi do czegoś lub kogoś.
Główna uwaga powinna być zwrócona na rozwijanie kultury poszanowania praw człowieka
30
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i różnic między ludźmi, tworzenie warunków, w których każdy obywatel jest aktywnym
uczestnikiem społeczeństwa i czuje sens w tym, że do niego przynależy. To sprawia, że
kultura podejrzliwości, strachu, braku zaufania i przemocy przestaje istnieć, zostają
natomiast stworzone warunki i przestrzeń, w której ludzie mogą słuchać innych i być
słuchani.
5. Istotna zmiana społeczna, gospodarcza i polityczna:
Obejmuje identyfikację, rekonstrukcję lub w ostateczności transformację struktur
społecznych, gospodarczych i politycznych, które prowadzą lub przyczyniają się do konfliktu
i wyobcowania. Skutkiem tego jest zagwarantowanie społeczno-gospodarczej i politycznej
równości.
Z punktu widzenia holistycznego rozumienia roboczej definicji pojednania, można mówić jeszcze
o dwóch kluczowych kwestiach. Dla Hamber i Kelly pojednanie jest procesem związanym z pięcioma
elementami przedstawionymi powyżej, a nie tylko z rezultatami działań, które je obejmują (Hamber
& Kelly, 2005). Ze względu na swój charakter, proces pojednania składa się z paradoksów
i napięć, między innymi dlatego, że kontekst społeczny, interpersonalny i polityczny jest w ciągłym
ruchu (podlega nieustannym zmianom). Nie jest on ani niezakłócony, ani łatwy, ani też nie przebiega
linearnie. Lederach zauważa, że różne aspekty związane z pojednaniem mogą powodować napięcia
pomiędzy nimi - przykładem może być z jednej strony podkreślanie wizji współzależności, która ma
mieć miejsce w dalekiej przyszłości, z drugiej zaś potrzeby sprawiedliwości (Lederach, 1997). Inny
tego typu przykład stanowi potrzeba promowania zmiany gospodarczej w celu zagwarantowania
równości, która może wymagać zmiany alokacji zasobów w ramach kraju (przeniesienie zasobów
z terenów bogatych na tereny biedne), bądź też zakładać budowanie pozytywnych relacji pomiędzy
tymi samymi grupami w tym samym czasie. W związku z powyższym Hamber i Kelly twierdzą, że
pojednanie polega nie tylko na stosowaniu wspomnianych wcześniej pięciu elementów, ale
równocześnie na uwzględnianiu złożonych paradoksów i napięć, które pomiędzy nimi zachodzą.
Pojednanie może być mierzone nie jako efekt, ale jako zdolność do zarządzania napięciami, która jest
nieodłącznie związana z tym procesem.
Jak zatem realnie zarządzać napięciami, biorąc pod uwagę liczbę paradoksów związanych z procesem
pojednania. Mianowicie przez odchodzenie od rozumienia pojednania jako efektu oznaczającego
poprawę relacji między jednostkami, grupami lub państwami i zadanie sobie ważniejszego pytania
o umiejętność zarządzania napięciami i ich pokonywania nawet wtedy, gdy występują. Ten sposób
rozumienia pojednania jest bardziej prawdopodobny w społeczeństwach wychodzących z konfliktu,
w których napięcia są nieuniknione. Przykładowo w Irlandii Północnej, aby zrównoważyć potrzebę
zagwarantowania sprawiedliwości zgodnie z zasadami procesu pokojowego, konieczne było
uwolnienie więźniów politycznych. Tak więc nie ma łatwego wyjścia z tego typu sytuacji. Jakiej opcji
byśmy nie wybrali, zawsze będzie wiązała się ona z wyzwaniami.
Po drugie, pojednanie jest koncepcją nacechowaną moralnie, w związku z czym ludzie w zależności
od swoich przekonań, będą do niego podchodzić w zróżnicowany sposób. Rozumienie pojednania
przez jednostki, jest przez nie wyrażane za pośrednictwem podstawowych poglądów na temat
świata. Musimy mieć również świadomość, że jednostki będą odmiennie interpretowały wymiar
pojednania, nawet jeśli zgadzają się, co do ważności elementów, które są dla niego wspólne. Próba
pogodzenia odmiennych ideologicznie stanowisk - na przykład w kontekście postaw wymagających
zmian - jest ściśle związana z tym, czego dotyczą wysiłki służące pojednaniu.
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Wydajność na poziomie projektu31
5.2. Podejścia do pokoju i procesu pojednania
Dialog społeczny i polityczny - (dialog osobowy)
Projekty oparte na dialogu społecznym i politycznym koncentrują się na pracy indywidualnej
i grupowej, która ma na celu zachęcanie uczestników do dyskusji i włączanie ich w dialog na temat
tego, w jaki sposób wpływa na nich konflikt. Praca ta jest w pierwszej kolejności oparta na
doświadczeniach i poszukiwaniu oddziaływań na zmianę postaw na poziomie indywidualnym.
Zróżnicowana praca na rzecz dialogu uwzględnia podejścia oparte na dialogu indywidualnym,
wykorzystuje bezpieczne miejsca i przestrzenie, jest skierowana w szczególności na dialog
międzywyznaniowy i wzajemne uczenie się, a także na kwestie przywództwa w powyższych
obszarach w kontekście szeroko rozumianego społeczeństwa.
Podejścia do dialogu osobowego
Ten typ projektów nastawiony był w głównej mierze na osobę i dialog bezpośredni. Niektóre
z inicjatyw poszerzały zakres osób włączanych w dialog. Przykładowo projekt „An Teach Ban Border
Peacebuilding”, który początkowo dotyczył kształtowania jednorodnej tożsamości, ewoluował
stopniowo w kierunku dialogu między społecznościami jako rozwinięta forma zaufania i świadomości.
W ramach dialogu opartego na know-how występują pewne różnice w podejściu do pracy
projektowej. Podczas gdy niektóre osoby wolą ściślej pracować z grupami docelowymi, wspierając ich
potencjał, inne stosują model polegający na pozostawianiu grupom większej swobody na
samodzielną pracę.
Osoby włączone w pracę na rzecz dialogu wolą pracować w małych grupach lub samodzielnie, łącząc
się we wspólne stowarzyszenie. Tego typu grupy są zwykle zlokalizowane po jednej lub drugiej
stronie granicy, a ich działania są oparte na relacjach. Kiedy wzrasta zaufanie, pojawiają się działania
zmierzające do prowadzenia dialogu poza grupą. Ten drugi poziom dialogu może występować
w grupach znajdujących się w tej samej miejscowości lub po drugiej stronie granicy, co uzależnione
jest od podejmowanych przez nie tematyki. W większości działania skierowane są na pracę z ofiarami
i byłymi kombatantami, w tym z ofiarami pochodzącymi z Anglii, Szkocji i Walii.
Rola powierzchni biurowych w pracy nad pojednaniem
„An Teach Ban” oraz Centrum Gnancree na rzecz Pojednania oferują powierzchnie biurowe dla grup,
które chcą skorzystać z bezpiecznego i przyjaznego otoczenia w celu prowadzenia dialogu. Informacja
zwrotna otrzymana od uczestników projektów pokazuje jednoznacznie, jak ważna jest praca
w miejscu bezpiecznym i zapewniającym intymność, w przeciwieństwie do tej wykonywanej
w obiektach publicznych, hotelach czy ośrodkach kultury.
Bardzo ważna jest również możliwość prowadzenia kursów weekendowych. Trudnością dla grup
oferujących tego typu wsparcie są wysokie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanych
pomieszczeń.
Niektóre grupy przekraczają granicę, aby „uciec” z obszaru, który zamieszkują oraz od presji
społecznej związanej z konfliktem. Dla innych, w szczególności dla grup protestantów i lojalistów,
przekraczanie granicy okazuje się dodatkowym wyzwaniem. Niemniej jednak w chwili, kiedy nastąpi,
przynosi pozytywne efekty.
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Międzyreligijny dialog osobowy
W niektórych projektach wykorzystywano dialog indywidualny lub grupowy, współpracując
z kościołami lub wspierano grupy społeczne, włączając je w dialog międzywyznaniowy. Ponadto
projekty te były ukierunkowane na szeroką problematykę społeczną związaną z dyskryminacją
religijną i przemocą, prawami człowieka i niesprawiedliwością.
Wzajemne uczenie się i odgrywanie wiodącej roli w pojednaniu
Konferencje, warsztaty i seminaria zostały uznane za te wydarzenia, które odgrywały kluczową
rolę w procesie uczenia się pojednania.
Dialog społeczny, gospodarczy i kulturowy (dialog między społecznościami)
Projekty oparte na dialogu społecznym, gospodarczym i kulturowym są również nastawione na
dialog, ale w bardziej ogólnym i szerszym kontekście; przykładowo mają one wpływ na lokalną
gospodarkę lub obszar geograficzny. Choć praca ta może być prowadzona na poziomie
indywidualnym, to jednak jej specyfika polega na bardziej bezpośrednim nakierowaniu na zmianę
postaw na poziomie wspólnotowym lub międzygrupowym.
Kilka tego typu inicjatyw miało charakter pilotażowy, z kolei inne posiadały ugruntowane podejście
zakładające rozwój przedsięwzięcia w dalszej perspektywie.
Przykładowo „Riverbrooke Cross-Border”, który rozpoczął się ponad dziesięć lat temu, wykorzystał
program Peace do konsolidacji i rozwinięcia działań. W tym czasie rozpoczęto dyskusję na temat
pojednania i zorganizowano warsztaty w celu głębszego spojrzenia na uprzedzenia, które występują
pomiędzy protestantami i katolikami po jednej i drugiej stronie granicy.
Zaletą takiego podejścia jest to, że zaufanie jakie powstaje pomiędzy obiema grupami, prowadzi do
budowania wzajemnych relacji. Żadna ze stron nie czuje presji, aby przyspieszać ten proces, przez co
mogłaby się czuć niekomfortowo. Z kolei wada spoczywa w tym, że postęp w zakresie budowania
dialogu przebiega w tempie najwolniejszego członka grupy. W konsekwencji może okazać się, że
w grupie znajduje się wielu członków, którzy chcą wejść w głębszy dialog, a nie będą mieli wsparcia ze
strony grupy, aby to zrobić.
Projekty angażowały zarówno partnerów, których siedziby znajdowały się w pobliżu granicy, jak
i tych, którzy byli bardziej oddaleni od siebie. Głównym priorytetem dla interesariuszy projektów było
powiązanie z podobnym obszarem geograficznym (np. miasto/miasto lub wieś/wieś) lub z podobnym
celem przedsięwzięcia (np. sport, dziedzictwo).
Edukacja i szkolenia
Projekty edukacyjne i szkoleniowe posiadają zróżnicowane podejścia do zagadnień związanych
z problematyką gospodarki, równouprawnieniem i różnorodnością oraz pojednaniem.
Biorąc pod uwagę cel ewaluacji projekty te zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od tego,
czy cel ten dotyczył sfery gospodarczej, społecznej/kulturalnej lub politycznej.
1. Projekty dotyczące kształcenia zawodowego były skierowane przede wszystkim na akcentowanie
zdobywania umiejętności podnoszących zdolność do zatrudnienia.
2. Projekty dotyczące równouprawnienia i różnorodności były związane z szeregiem spraw
społecznych, takich jak: dyskryminacja w miejscu pracy, lepsze praktyki rozwoju osobistego
w ramach organizacji czy wsparcie innych instytucji w rozwijaniu działań nastawionych na
równouprawnienie i różnorodność.
3. Projekty edukacyjne i związane z pojednaniem były oparte na dialogu politycznym między
społecznościami oraz wykorzystywały lub pozwalały projektować kursy edukacyjne, zwłaszcza
takie, które ułatwiały ten proces.
Kształcenie zawodowe
Konferencje, warsztaty i seminaria zostały uznane za te wydarzenia, które odgrywały kluczową rolę
w procesie uczenia się pojednania.
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Tę kategorię projektów charakteryzował mniejszy stopień uwagi, jaką poświęcano pracy na rzecz
pojednania w trakcie dyskusji toczących się pomiędzy uczestnikami. Dla większości osób
zaangażowanych w tego typu projekty, ich cel związany z zatrudnieniem był bardziej atrakcyjny od
celu związanego z tematyką pojednania.
Projekt „The Young Women’s Health” jest transgranicznym partnerstwem istniejącym między
społecznościami. Rozpoczął się od prostej, transgranicznej wymiany w dziedzinie zdrowia i spraw
społecznych, ale w trakcie realizacji został przemodelowany i zorientowany na pojednanie między
społecznościami. Grupą docelową przedsięwzięcia byli młodzi, samotni rodzice, którzy uczestniczyli
w szeregu zróżnicowanych programów szkoleniowych skierowanych na rozwój osobisty i ogólne
umiejętności pomagające w zdobyciu zatrudnienia.
Równouprawnienie i różnorodność
Problematyka równouprawnienia i różnorodności była głównym tematem wielu inicjatyw. W jednym
z projektów wykorzystywano istniejące powiązania między instytucjami działającymi w obszarze
edukacji i prowadzono szkolenia wzajemne. Polegało to na tym, że organizacja specjalizująca się
w zagadnieniach związanych z prawnymi aspektami równouprawnienia i różnorodności, szkoliła
zespoły pozostałych partnerów projektu. Z kolei inna instytucja, która posiadała kompetencje
z dziedziny pojednania, wykorzystywała narzędzia IT i prowadziła warsztaty adresowane do
pozostałych partnerów.
Kolejne z przedsięwzięć polegało na angażowaniu liderów społeczności kobiecych w moduły
szkoleniowe poświęcone rozwiązywaniu konfliktu i budowaniu pokoju. Miało to przynieść efekty
w postaci nabycia przez uczestników szkoleń umiejętności, które stosowaliby później w swoich
środowiskach. W odróżnieniu od przedsięwzięć skierowanych na rozwój miejsc pracy czy zmianę
postaw lub zmianę organizacyjną w danej instytucji, te projekty dotyczyły postaw społecznych, a ich
celem był rozwój wizji zmiany w branżach kobiecych.
Ciekawą inicjatywą był także projekt polegający na opracowaniu materiałów do nauczania
o równouprawnieniu i różnorodności, przeznaczonych dla osób mających problemy z czytaniem
i pisaniem.
Pojednanie przez edukację
Projekty z tej grupy wykorzystywały edukację jako środek służący promocji pojednania i dialogu
społecznego.
Przedsięwzięcie było poświęcone historii protestantów i uwzględniało wyjazdy do wielu miejsc
związanych z ich przeszłością. Projekt „Training Towards Reconciliation” wykorzystywał wspólną
historię II wojny światowej, aby włączyć uczestników w proces rozwiązywania konfliktu poprzez
zmianę dotychczasowych postaw i budowanie szacunku dla różnorodności poszczególnych grup
docelowych (młodzieży, byłych więźniów i kombatantów).
Badania
Liczba transgranicznych projektów badawczych podnosi wiedzę na temat Programu Peace, zwłaszcza
w odniesieniu do wpływu konfliktu na grupy docelowe, do których adresowany jest Program.
Projekt poświęcony problematyce zdrowia psychicznego na wsi był inicjatywą prowadzoną w regionie
Derry/Raphoe, skierowaną na upowszechnianie informacji, szkolenia i promocję zdrowia w celu
przeciwdziałania samobójstwom i depresji. Pomimo że zadaniem projektu nie było podejmowanie
dyskusji związanej z konfliktem, pozwolił on na prowadzenie działań transgranicznych w wielu
aspektach zdrowia.
„Derry Well Women” to przedsięwzięcie, które dotyczyło wpływu konfliktu na zdrowie kobiet
żyjących po drugiej stronie granicy. Ze wstępnych wyników przeprowadzonych badań wynikało, że
wiele kobiet miało trudności z identyfikacją tego, w jaki sposób wpłynął na nie konflikt. Zgromadzone
w trakcie realizacji projektu materiały medyczne, jednoznacznie potwierdziły bardzo wysoki stopień
uzależnienia kobiet przeżywających trudności związane z konfliktem, od środków uspokajających
i lekarstw.
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System szkolnictwa w Irlandii Północnej32
Licząca około 1,8 miliona obywateli Irlandia Północna posiada niezbyt rozbudowany system
szkolnictwa. Kształceniem ustawicznym objętych jest 300 tys. dzieci, które chodzą do 868 szkół
podstawowych, 157 szkół ponadpodstawowych i 69 gimnazjów.
Większość uczniów uczęszcza do oddzielnych szkół, co ma związek z ich przynależnością religijną.
Większość dzieci wyznania katolickiego chodzi do szkół katolickich, natomiast większość dzieci
wyznania protestanckiego korzysta ze szkół „kontrolowanych przez państwo”. System szkolnictwa
składa się z wielu szkół integracyjnych (wiele z nich zostało założonych przez rodziców, po to aby
wspólnie edukować dzieci katolików i protestantów, i zaspokajać potrzeby około 6% uczniów).
Poza tym istnieje niewielka liczba szkół irlandzkojęzycznych.
Wszystkie szkoły są finansowane przez państwo, a wysokość przyznawanych środków
determinowana jest liczbą uczniów. Ponadto z mocy prawa wszystkie szkoły są zobligowane do
prowadzenia edukacji religijnej. Pomimo że w szkołach nie ma jednolitego programu nauczania, w
Irlandii Północnej wprowadzono system „podziału edukacyjnego”, na podstawie którego dzieci w
wieku 11 lat przystępują do testu określającego ich zdolności edukacyjne oraz to, czy będą uczęszczać
do gimnazjum czy do szkoły ponadgimnazjalnej.
Od 1990 roku edukacja na rzecz wzajemnego zrozumienia i dziedzictwa kulturowego jest
przekrojowym zagadnieniem wpisanym w program nauczania w szkołach Irlandii Północnej. W 2007
roku zagadnienie to zostało wzmocnione i jest obecnie bardziej podkreślane w szkołach
podstawowych w ramach „Rozwoju osobowego i wzajemnego zrozumienia”. W szkołach
ponadpodstawowych problematyka ta wpisuje się w przedmiot „Lokalne i globalne obywatelstwo”,
który jest ważnym elementem zaktualizowanego programu nauczania oraz międzyprzedmiotowych
ścieżek edukacyjnych. Ścieżka „Lokalne i globalne obywatelstwo” podejmuje zagadnienia związane
z różnorodnością i włączeniem; odmiennością i sprawiedliwością społeczną; prawami człowieka
i odpowiedzialnością; demokracją i aktywną partycypacją.
Ponadto od 1990 roku wszyscy młodzi ludzie w Irlandii Północnej (w wieku 11-14 lat) uczą się historii
„dwóch społeczności” (lata 1600-1920), uwzględniając różne perspektywy. Niemniej jednak
problematyka historii najnowszej poświęconej konfliktowi jest podejmowana jedynie przez osoby
młode, które zamierzają zdobyć certyfikat GCSE z historii.
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Rola edukacji w pojednaniu33
Większość respondentów uważała, że edukacja spełniła kluczową rolę w procesie pojednania.
„Kształcenie jest jedną z kluczowych kwestii”
kobieta, 18 lat, Irlandia Północna
„Oczywiście, że tak. Mam tu na myśli dzieci spędzające większość czasu w szkole”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Z pewnością będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, kim jesteś oraz tego, kim są
ludzie wokół ciebie, przez co zostaniesz aktywnie włączony w proces pojednania”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
Sześciu respondentów reprezentujących najstarszą grupę wiekową (24-25 lat) było rodzicami.
Stwierdzili oni, że pełnienie roli rodzica sprawia, iż kwestie związane z edukacją i jej rolą w procesie
pojednania, stają się bardziej istotne w kontekście typu szkoły, do której mogliby posłać swoje dzieci
oraz pod kątem wartości, które mogłyby wspomagać ich kształcenie.
„Planowanie rodziny, czy posiadanie syna okazało się być dla mnie o wiele bardziej istotne…”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna

Dlaczego? Co jest uzasadnione?
Dla wielu respondentów sam fakt, że konflikty, które miały miejsce w Irlandii Północnej i były częścią
historii regionów, stanowiły wystarczające uzasadnienie, aby zająć się tym zagadnieniem w szkołach.
Ponadto wiązały się one z historią ich państwa, w związku z czym dzieci i młodzież powinna się o nich
uczyć.
„Ponieważ to spory kawał historii. Spory kawał historii. Na temat tego skąd się wzięły konflikty.
Kiedy chodziłem do szkoły, chciałem się tego uczyć…po prostu nie mieliśmy wyboru”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
Respondenci byli zdania, że uczenie się o przeszłości jest ważne, gdyż można w ten sposób zapobiec
podobnym zdarzeniom w przyszłości. Jeden z respondentów stwierdził, iż młodzi ludzie powinni
uczyć się historii konfliktów „ponieważ wtedy będą pamiętać o ludziach, którzy w nich zginęli”
„Jeśli ten konflikt był prowadzony od ośmiuset lat jako cykl różnego rodzaju walk i zdarzeń, nie
mamy powodów by przypuszczać, że nie wybuchnie on po raz kolejny w ciągu najbliższych stu lat.
Dlatego myślę, że kształcenie kolejnych pokoleń - społeczeństwa postkonfliktowego/tzw.
społeczeństwa postkonfliktowego - jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia spokojnej
przyszłości”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
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Respondenci byli zgodni, co do tego, że nauka na temat przeszłości, mogłaby pomóc młodym ludziom
w zrozumieniu teraźniejszości. Niektórzy z respondentów twierdzili również, że może ona pomóc
młodym ludziom w zrozumieniu tego, kim są w kontekście ich tożsamości kulturowej.
„Aby każdy uświadomił sobie, dlaczego tak się dzieje oraz że jest to niedorzeczne, nie powinno się
wzmacniać myślenia typu „Jestem katolikiem lub jestem protestantem. Będę walczył z kimkolwiek
popadnie”
chłopiec, 17 lat, Irlandia Północna
„Stormont i pozostali…a teraz wszyscy ludzie, w tym politycy, którzy się do tego przyłączyli...nie
byłoby to możliwe 20 lat temu, nie byłoby tak, jak teraz, nie mogliby siedzieć naprzeciwko siebie.
A teraz rozmawiają, i to wszystko, a ludzie chcą wiedzieć dlaczego”
dziewczyna, 16 lat, Irlandia Północna
„To dosyć kontrowersyjna kwestia i, no wiesz, mieszkańcy Irlandii Północnej potrzebują znać
przeszłość związaną z tym dlaczego mówimy o Irlandii Północnej, a nie tylko i wyłącznie
o Irlandii…”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„No cóż, oni potrzebują zrozumieć struktury, w których obecnie żyją oraz to, w jaki sposób mogą się
w nie zaangażować - nie chodzi o dorosłych, ale o dzieci”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
Kilku respondentów odnotowało, że dzieci i młodzież uczyliby się na temat konfliktu, niezależnie od
tego, czy problematyka ta byłaby podejmowana podczas zajęć szkolnych, czy nie. Jeden
z respondentów stwierdził, iż ważne jest, aby wszyscy pracownicy szkoły - nie tylko nauczyciele, ale
także pozostałe osoby - bardzo ostrożnie przekazywali dzieciom informacje na tego typu temat.
„Myślę, że jest to nieodłączna część procesu nauczania, niezależna od tego, czy próbujesz uczyć czy
uczysz na ten temat. Oczywiście należy skupić się na rodzaju informacji, który przekazujesz
ludziom”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
Respondenci wyrazili pragnienie posiadania jasnego rozumienia tego, co się wydarzyło, aby móc
ułatwiać ludziom dialog międzypokoleniowy.
17. letni respondent przekonany o tym, że posiadł wiedzę na temat historii konfliktu, którą przekazali
mu jego rodzice oraz inni członkowie rodziny, wyraził pragnienie konfrontacji (wiedzy) z osobami
„stojącymi po drugiej stronie barykady”. Zgodnie z takim podejściem, konfrontacja pozwoliłaby
młodym ludziom na „wyrobienie sobie własnej opinii na temat dawnych wydarzeń”. Taki sposób
nauczania ułatwiłby też dialog międzypokoleniowy. W związku z powyższym nie tylko dzieci, ale też
rodzice i dziadkowie, mieliby możliwość spojrzenia na konflikt „z innej perspektywy”.
„Myślę, że to powinno być obowiązkowe, ponieważ dzięki temu ludzie będą mieli możliwość
wyrobienia sobie własnej opinii na temat konfliktu oraz będą mogli wyjaśnić kwestie, które są
z nim związane. Tak więc, jeśli twoja rodzina uczy cię jednej rzeczy, a później idziesz do szkoły i jak
to bywa w nauce otrzymujesz porcję faktów, możesz przesiać przez sito pewne informacje
i stwierdzić: ‘cóż, w rzeczywistości…’ i powiedzieć jej, czego się nauczyłeś i przyswoiłeś, i być może
oni spojrzą na to zagadnienie z innej perspektywy”
dziewczyna, 17 lat, Irlandia Północna
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Wyzwania
Podczas gdy z jednej strony można mówić o szerokim poparciu dla idei podejmowania problematyki
historycznej i procesów pojednania w szkole, z drugiej zaś o pewnych zastrzeżeniach, które są z nimi
związane. Respondenci wyrazili swoje obawy związane ze stronniczością nauczycieli, omawiających
potencjalnie problematyczne kwestie z zakresu konfliktów. Wielu badanych podkreśliło, że nie jest
możliwe nauczenie o sprawach kontrowersyjnych w sposób obiektywny, zwłaszcza wtedy, gdy
w wyniku konfliktu nauczyciel stracił najbliższych, brał w nim osobiście udział lub gdy miał z nim do
czynienia na innej płaszczyźnie.
„Jest to trudne do zrobienia lub niemożliwe do zrobienia w sposób obiektywny”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
Podnoszono również problem, że rozliczanie się z przeszłością i sprawami dotyczącymi konfliktów
podczas zajęć szkolnych, może wywoływać niepokoje u dzieci. Inni twierdzili również, iż może to być
dla nich zbyt trudne lub kontrowersyjne.
Kilku respondentów wspomniało, że dobrze jest nie zmuszać młodych ludzi do zajmowania się tą
problematyką, jeżeli nie czują, iż są na to gotowi. Nadmienili oni także, iż przy omawianiu tematyki
konfliktu w trakcie lekcji, główna refleksja powinna być skierowana na ofiary i ocalałych oraz na ich
doświadczeniach.
„Myślę, że to powinno być fakultatywne, ponieważ - jak mówię - niektórzy ludzie nie chcą się tego
uczyć, w zupełności wystarczy im jedynie przejść przez ten temat i zapomnieć o nim…ale niektórzy
chcą się tego uczyć i myślę, że dobrze jest pozostawić im taką możliwość. Jeżeli chcą, niech to
robią”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Nie sądzę, aby warto było proponować dzieciom klauzulę opt-out, dzięki której mogą one udzielić
odpowiedzi typu: ‘cóż, moja mama uważa, że o przeszłości należy zapomnieć, w związku z czym
wszyscy powinniśmy o niej zapomnieć…Chciałbym, aby uczono mnie chemii lub czegoś innego…’.
Nie mam pojęcia, jak mogłoby to działać, ale myślę, że w pewnym sensie przyczyniłoby się to do
rozwoju każdego z nas”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Nie wiem…którą drogę nauczania historii Irlandii Północnej powinniśmy wybrać…To bardzo
rozległe i kontrowersyjne zagadnienie…To bardzo delikatny temat i byłoby trudne wprowadzić go
do szkół, ponieważ wiązałoby się to z mnóstwem nieprzyjemnych rzeczy dotyczących dzieci, których
dziadkowie zostali zamordowani…”
kobieta, 24 lat, Irlandia Północna
Kilku respondentów podzieliło się spostrzeżeniami dotyczącymi czasu potrzebnego na omówienie
tematyki konfliktów w trakcie procesu kształcenia. Podkreślili oni, że jest za wcześnie na to, aby zająć
się tą problematyką podczas zajęć szkolnych.
„Nie wiem, jedynie myślę, czy nie jest na to za wcześnie, naprawdę…Nie jestem przecież w stanie
zrozumieć ludzi idących do szkoły i uczących się o konfliktach. Nie jestem w stanie, ponieważ nie
wygląda to tak, jak dawniej. Mam na myśli UDA (Stowarzyszenie Obrońców Ulsteru), które - no
wiesz - ma swoje powiązania z INLA (Irlandzka Narodowa Armia Wyzwoleńcza), zatem nie sądzę,
aby to wszystko od tak się skończyło - no wiesz - dlatego nie mam pojęcia, którą drogą powinno się
pójść, ale to bardzo, bardzo delikatny temat i wciąż zbyt świeży, aby się nim zajmować. Nie sądzę,
aby się go przerobiło w minutę. Nie mamy wyjścia…”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
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Inne obawy podnoszone przez respondentów wiązały się brakiem pomieszczeń lub odpowiednich
zasobów, aby zajmować się problematyką konfliktów. Kilku respondentów stwierdziło, że trudno
mówić o historii tylko i wyłącznie przez pryzmat nauki w klasie, ze względu na fakt, że wiedza
i świadomość, którą posiadają dzieci odnośnie konfliktów, pochodzi w głównej mierze od ich
rodziców i rodzin. Jeden z badanych podkreślił, że rodzice mogą nie chcieć, aby ich dzieci uczyły się
historii.
„Ale, no wiesz, mamy niewiele przykładów na to, że szkoła jest w stanie to zrobić. Większość dzieje
się w domu”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna

W którym miejscu programu nauczania?
Respondenci twierdzili, że problematyka związana z przeszłością była podejmowana w ograniczonym
zakresie w ramach następujących przedmiotów:
 geografia;
 historia;
 język (np. chorwackie/serbskie/bośniackie, angielskie/irlandzkie klasy językowe);
 rozwój osobisty;
 polityka;
 religia.
Badane osoby wyraziły opinię, że zagadnienia dotyczące rozliczenia się z przeszłością, wpisywały się
bardziej lub mniej w tematykę poszczególnych przedmiotów.
Dla jednego z respondentów ważniejsze od bezpośredniego rozliczenia się z przeszłością odnoszącą
się do konfliktów, było rozliczenie się z przeszłością na bardziej ogólnych zasadach (konflikt pomiędzy
przyjaciółmi czy konflikt w ramach rodziny). Inni z respondentów prezentowali podobne zdanie na
temat tego, że nauczanie oparte na przekazywaniu wartości, rozwoju osobistym i kształtowaniu
podstawowych kompetencji, przyniosłoby lepsze efekty niż zajęcia poświęcone konfliktom
i pojednaniu.
„Patrząc na konflikt o niewielkim wymiarze, no wiesz, nawet jeśli mowa o konflikcie pomiędzy
przyjaciółmi a nie o konflikcie religijnym, to zajmujesz jakieś ogólne stanowisko”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
„Rozwój umiejętności związanych z życiem codziennym, przeciwdziałanie zastraszaniu, rozwój
osobisty i team building są niezwykle ważnymi sprawami…dla młodych ludzi…Myślę, że w
przypadku szkół średnich te kwestie są istotne, jeżeli mówimy o poczuciu pewności ludzi młodych”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Jedne zajęcia tygodniowo, które byłyby poświęcone rozwojowi umiejętności związanych z życiem
codziennym. Dotyczyłyby one jedynie ogólnych spraw poświęconych konfliktom, no wiesz, bieżące
zagadnienia, bieżące problemy…”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
Niektórzy z respondentów podkreślali istotę nauczania o innych krajach i kulturach. Twoje myślenie
byłoby bardzo ograniczone, gdybyś uczył się jedynie na temat swojego kraju”
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„Powinieneś wiedzieć o tym, co dzieje się u nas i gdzie indziej…Gdybyś uczył się jedynie na temat
swojego kraju to twoje myślenie byłoby bardzo ograniczone”
chłopiec, 17 lat, Irlandia Północna
„No wiesz, ‘w Irlandii Północnej mamy dwie religie’...mamy tu więcej niż dwie religie, są ich setki!
Wiesz, co mam na myśli? W związku z tym moglibyśmy rozwiązać ten problem”
mężczyzna, 24 lata, Irlandia Północna

Kiedy? Odpowiedni wiek
Kilku respondentów wyraziło obawę związaną z obciążaniem psychiki dzieci dziedzictwem przeszłości.
Niektórzy twierdzili, że ważne było podjęcie problematyki dotyczącej różnic i ich akceptowania wśród
dzieci ze szkół podstawowych.
Jeden z respondentów zaznaczył, że zajmowanie się tematyką rozliczania się z przeszłością przez
dzieci w tak młodym wieku, nie było właściwym podejściem. Na tym etapie rozwoju ważniejsze jest
skupienie się na zagadnieniach dotyczących tożsamości kulturowej, niż bezpośrednie odwoływanie
się do problematyki konfliktów.
„Moim zdaniem nie powinno się obarczać dzieci troskami tego świata, no wiesz…”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
„Pewnych informacji nie powinno się przekazywać osobom w tak młodym wieku, ponieważ w ten
sposób odbiera się im dzieciństwo…Kiedy przekazujesz niepotrzebne informacje tak czy owak nie
obchodzi cię, co one z tym zrobią”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
Niektórzy respondenci stwierdzili, że byłoby lepiej, gdyby tego typu tematyka była przedmiotem zajęć
w szkole średniej.
„Myślę, że kiedy przedstawiasz tego typu problematykę osobom znajdującym się we wczesnej fazie
dorastania, pomiędzy 10 a 12 rokiem życia, możesz powiedzieć: ‘słuchaj, to zdarzyło się w tym
miejscu i z tego powodu’ i edukować je, uwzględniając ich wiek. Z kolei w przypadku osób, które
chodzą do szkoły średniej, tego typu kwestie powinny być omawiane inaczej, ponieważ dzieci
w tym wieku mają już wyrobioną opinię na temat własnej tożsamości, tego skąd pochodzą, z kim
się przyjaźnią…Jeżeli zostanie im to przekazane w sposób prawidłowy, z pewnością będzie to
procentować”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
Respondenci wyrazili również obawy związane z możliwymi negatywnymi, psychologicznymi
skutkami zetknięcia się dzieci z problematyką konfliktu.
„Jeżeli dzieci naprawdę chcą zajmować się wspólnym dziedzictwem historycznym, powinno się
zwrócić szczególną uwagę na ich psychikę [dostępność psychologa wspomagającego dzieci
dotknięte konfliktem]. Zatem, jeśli chcesz to robić i jeśli masz możliwość robić to z ludźmi
w młodym wieku, będziesz musiał być gotowy na przeciwdziałanie sytuacjom, w których młodzi
ludzie chcą popełnić samobójstwo w wyniku zetknięcia się z przeszłością. Tu, w Zachodnim
Belfaście, jest mnóstwo tego typu sytuacji”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
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Jak? Więcej społeczeństw mieszanych w szkołach
Jeden z respondentów, który mieszkał na terenie objętym konfliktem i doświadczył przemocy na tle
religijnym, ostrzegł przed pełną integracją w szkołach Irlandii Północnej.
„Nie sądzę, aby na chwilę obecną integrowanie katolików i protestantów w szkołach było
bezpieczne dla dzieci. Myślę, że nie byłoby to bezpieczne, ponieważ mogłoby się stać coś, czego
dzieci nie powinny oglądać, a to pogorszyłoby sprawę”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
Niemniej jednak, większość respondentów wyraziła potrzebę istnienia społeczeństw mieszanych
w szkołach.
„Czy jesteś przekonany, że wszystkie dziewczyny i wszyscy chłopcy w gimnazjum katolickim, chcą
aby tak było? I czy, gdy idziesz do szkoły na Shankill Road, myślisz, że będzie inaczej? Czy bierzesz
pod uwagę dwie strony medalu? Dlatego myślę, że szkoły integracyjne są najlepszym pomysłem,
ponieważ można mieć nadzieję, że uczniowie zobaczą całą prawdę, a nie tylko jej część”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Spójrz na to, jak na firmę. Ze szkołami protestanckimi i katolickimi jest podobnie. Szczerze
mówiąc, to nie jest w porządku…Jaki jest dziś cel kształcenia dzieci, skoro ciągle mamy podziały
między protestantami i katolikami?!”
kobieta, 18 lat, Irlandia Północna
„Jeżeli pod koniec dnia zobaczysz zbierających się razem na drodze protestantów i katolików,
oznacza to, że uczestniczą w programach Step Up, takich jak chociażby kurs naukowy. Jestem
przekonany o tym, że jest możliwe połączenie dwóch szkół bez zamykania jednej z nich (katolickiej
lub protestanckiej). Ważne jest natomiast wymieszanie tych ludzi, niezależnie od tego kim są”
chłopiec, 17 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że szkoły integracyjne są doskonały pomysłem, zwłaszcza dlatego, iż nie postrzega się ich
jako coś odmiennego. No wiesz, ludzie, którzy do nich chodzą, nie mają przyczepionej łatki, są po
prostu moimi kolegami. Równie dobrze mogą być - lub nie - moimi przyjaciółmi. Ale oczywiście
moim zdaniem integracja jest czymś dobrym…”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna

Jak? Kontakt międzygrupowy
Jeden z respondentów z grupy w wieku 24-25 lat stwierdził, że kontakt międzygrupowy, którego
doświadczał od najmłodszych lat, wpłynął w pozytywny sposób na budowanie relacji i przełamywanie
barier w stosunku do innych. Inny respondent podkreślił z kolei, że kontakt międzygrupowy był dla
niego istotny pod kątem rozwijania wzajemnego zrozumienia. Zwrócił on uwagę na to, że ignorancja
doprowadziła go do lęku przed „innością”.
„Dzieci, nie dostają wskazówek na temat tego, jak wygląda inna kultura, dlatego odczuwają
lęk…Dzięki temu mogą spotkać się lub zobaczyć…czym jest camogie, hurling, język gaelicki, taniec
ulstersko-szkocki..”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
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„Możesz zobaczyć, że oni są tacy sami, jak my, i pozbywasz się wszystkich obaw…całej tej
tajemniczości”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
Kilku respondentów stwierdziło, że aby móc ocenić innych, ważne było dla nich skonfrontowanie
swojego myślenia z działaniami podejmowanymi między wspólnotami. Jeden z respondentów
wskazał, że powinno się raczej stale dążyć do kontaktu międzygrupowego, niż oddzielnie organizować
różnego rodzaju wydarzenia.
„Jeżeli weźmiemy pod uwagę zupełnie podstawowy poziom, to chodzi o bezpieczne kreowanie
możliwości budowania i rozwoju relacji, a nie tylko o jednorazowe działanie”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Możliwość spotkania ludzi wywodzących się z różnych środowisk, środowisk związanych zwłaszcza
z odmienną edukacją, jak również…”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
Kilku respondentów z grupy w wieku 16-18 lat uczestniczyło w programie Step Up, pilotażowej
inicjatywie Uniwersytetu Ulster, oceniając go jako dobry przykład łączenia młodych katolików
i protestantów. Inny respondent z tej samej grupy wiekowej zauważył, że kontakty międzygrupowe
były potrzebne klubom młodzieżowym, w których jego zdaniem można było spotkać się z „wieloma
przykładami zastraszania”. Niektórzy z jedenastoletnich respondentów akcentowali potrzebę
większej liczby kontaktów międzygrupowych poprzez organizację działań szkolnych. Jedenastoletni
chłopcy byli skłonni do tego typu kontaktów poprzez aktywności sportowe.

Jak? Różnorodne środki
Multimedia/Internet
Dzieci i młodzież zalecała używanie środków audiowizualnych, takich jak filmy, reportaże i fotografie,
aby nauka o przeszłości była bardziej interesująca.
„Używanie różnego rodzaju technologii multimedialnych, które są coraz bardziej zaawansowane,
byłoby niezwykle pomocne…Cokolwiek by to nie było, chodzi o to, aby pozwoliło przedstawić dane
zagadnienie w sposób jak najbardziej realny”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„W ostatnim czasie mamy dostępnych wiele różnego rodzajów środków…jak na przykład szereg
materiałów filmowych lub innych tego typu nagrań...”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Wiesz o co chodzi, dla młodych ludzi [w tym również dla mnie] filmy takie jak Mickybo, mogą być
niezrozumiałe…”
chłopiec, 11 lat, Irlandia Północna
Respondenci proponowali, aby uczniowie wykorzystywali Internet do prowadzenia własnych,
indywidualnych badań nad konfliktem i procesem pojednania. Kilku z respondentów uważało, że
Internet mógłby być wykorzystywany np. przez uczniów pochodzących z różnych społeczności, jako
miejsce spotkań i wyrażania swoich zastrzeżeń na temat ograniczeń, które się z nimi wiążą.
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„Multimedia mogą z pewnością łączyć młodych ludzi…natomiast nigdy nie zastąpią kontaktu
twarzą w twarz. To bardzo przydatne narzędzia, jednakże najważniejsze jest to, aby budować
relacje, a to może być możliwe jedynie w sposób bezpośredni”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna

Lokalne środowisko
Respondenci proponowali, aby organizować wycieczki szkolne do miejsc, w których przebiegają „linie
pokoju” oraz do obszarów dotkniętych konfliktami. Miało to na celu bliższy kontakt uczniów z innymi
systemami nauczania oraz z ich rówieśnikami pochodzącymi z innych społeczności. Jeden
z respondentów zalecał młodym ludziom wyjście ze swojej „strefy komfortu” i udanie się tam, dokąd
nigdy nie chodzą. Inni respondenci sugerowali młodzieży wizyty w różnych kościołach, miejscach
kultu, muzeach, galeriach, a także odwiedzanie wystaw fotograficznych, co miało służyć temu, by
„zaczęli zastanawiać się nad historią” i „zobaczyli, jak cierpią obie społeczności”.
„Mogliby nas wziąć na wycieczkę do Belfastu, abyśmy zobaczyli historię…”
chłopiec, 16 lat, Irlandia Północna
„Zabranie ich na wycieczkę po terenach, na których rozgrywał się konflikt - pomimo, że wiele z nich
zostało odbudowanych, jak np. Newtownards Road, obszar Bogside w Londonderry oraz szereg
innych miejsc - i pokazanie im, jak wiele szkód zostało poczynionych; zabranie ich na cmentarze,
gdzie spoczywają osoby, które bezsensownie straciły swoje życie, gdzie spoczywają niewinni cywile,
którzy zostali zabici z powodu konfliktu…to jedyna droga do uczynienia tej tematyki bardziej
interesującą”
chłopiec, 16 lat, Irlandia Północna
„Zabrać dzieci na zewnątrz, aby zobaczyły „linie pokoju”…Ormeau Road…moją ulicę…po prostu
zabrać je na zewnątrz i pozwolić im patrzeć na to, co znajduje się po obu stronach, ponieważ w ten
sposób dostrzegą różnice, i pozwolić im dzielić się swoimi przemyśleniami…pozwolić im patrzeć
i myśleć o tym, co widzą”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Przejść się po miejscach, o których myślą w kategoriach ‘nie chcę tam iść’…Pozwolić im tam pójść,
poprosić, aby chcieli je poznać…”
kobieta, 18 lat, Irlandia Północna
„To daje ci po prostu możliwość szerszego oglądu sytuacji i pewien rodzaj życiowego
doświadczenia. Informacje zawarte w książkach są ciekawe, ale to nie to samo, co możliwość
bezpośredniego kontaktu z historią …To niezwykle pomocne”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna

Ludzie i historie jako źródła (wiedzy)
Dla wielu respondentów możliwość wysłuchania opowieści na temat historii konfliktów bezpośrednio
od ludzi, którzy zostali nimi dotknięci, stanowiła niezwykle silne przeżycie. Respondenci byli
zainteresowani słuchaniem historii opowiadanych przez starsze pokolenie i członków rodzin. Część
z nich oceniła je jako wartościowe (niemniej jednak dotąd niewykorzystane źródła) w procesie
nauczania. Osoby badane stwierdziły również, że interesującym sposobem nauki historii może być
zapraszanie prelegentów do szkół.
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„Chciałbym raczej usłyszeć historie na temat tego, co się stało od poszczególnych osób…jest to
bardziej przekonywujące”
chłopiec, 16 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że najlepszym źródłem informacji byłyby historie opowiedziane przez poszczególne osoby.
Sądzę, że pozostawienie ludziom wolnej ręki odnośnie tego, o czym chcą mówić…byłoby naprawdę
interesujące i stanowiłoby pewnego rodzaju inspirację…”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
Respondenci proponowali, żeby do szkół zapraszać prelegentów np. byłych kombatantów/byłych
więźniów oraz przedstawicieli kościoła, aby opowiadali oni uczniom o swoich własnych
doświadczeniach związanych z konfliktami. Jeden z respondentów zaznaczył, że byłoby to dobrym
pomysłem, ponieważ dzieci i młodzież miałaby możliwość zetknięcia się z różnymi punktami widzenia
historii. Niektórzy z respondentów twierdzili, że o ile zapraszanie prelegentów było dobrym
pomysłem, o tyle kwestią sporną mogło być to kim oni są oraz to, w jaki sposób przedstawiają
problematykę. Jeden z respondentów podkreślił, że dobrze jest zapraszać prelegentów, którzy
optymistycznie patrzą na wspólną przyszłość.
„Myślę o ludziach, którzy przetrwali czasy konfliktów i którzy ciągle żyją. Należałoby z nimi o tym
porozmawiać…”
chłopiec, 17 lat, Irlandia Północna
„Zaprosić ludzi, którzy tego doświadczyli, którzy mogą o tym opowiedzieć na podstawie własnych
doświadczeń, nie chodzi o osobę postronną, no wiesz”
mężczyzna, 24 lata, Irlandia Północna
Jeden z respondentów zaproponował, aby doświadczenia uczniów związane z problematyką
konfliktów, stały się źródłem wiedzy na ich temat.

Metody interaktywne
W opiniach wielu respondentów, w celu zainteresowania uczniów problematyką pojednania,
niezbędne było wykorzystanie metod interaktywnych.
„One [zajęcia] powinny być bardziej interaktywne”
chłopiec, 16 lat, Irlandia Północna
„Podzielić ludzi na pięć grup, aby każdy z nich miał możliwość zabrania głosu…jeżeli ludzie są
podzieleni na małe grupy…są w stanie lepiej się poznać, zachodzą między nimi interakcje, dzielą się
swoimi przemyśleniami”
mężczyzna, 24 lata, Irlandia Północna

Zachęcanie do krytycznego myślenia
Niektórzy z respondentów podkreślali, że przekazywanie wiedzy na temat problematyki konfliktów,
powinno wiązać się z równoczesnym zachęcaniem uczniów do krytycznego myślenia.
„Pozwolić im myśleć samemu…jest najlepszą rzeczą…Oni nie chcą, aby ktoś myślał za nich…pozwól
im powiedzieć to, co myślą. A otrzymasz od nich wiele odpowiedzi. Wiele”
dziewczyna, 17 lat, Irlandia Północna
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„Cokolwiek co pogłębia ich rozumienie i zdolność do krytycznego myślenia na temat otaczającego
ich świata”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że w wielu szkołach najważniejszą rzeczą jest…stwarzanie ludziom możliwości do
zadawania pytań dotyczących różnych zagadnień i konfrontowania się z opiniami innych ludzi tak
często, jak to jest możliwe”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna

Kto powinien podjąć się tych zadań?
Nauczyciele
Respondenci z grupy w wieku 16-18 lat okazali swoje zainteresowanie historiami opowiadanymi
przez nauczycieli, którzy zetknęli się w swoim życiu z konfliktami.
„Zwłaszcza ci pochodzący z Belfastu albo z Londonderry, gdzie wydarzenia te przebiegały bardziej
burzliwie…Mają dużo swoich własnych doświadczeń - bynajmniej nie ze względu na wiek, ale
dlatego, że zetknęli się dogłębnie z tą problematyką…Potrafią opowiadać uczniom o tych
sprawach, jak to wyglądało. Tak więc nauczyciele odgrywają tu główną rolę i mogą przekazać
uczniom wile informacji”
chłopiec, 16 lat, Irlandia Północna
„Cóż, wszyscy nauczyciele, z którymi o tym rozmawiałem są…są naprawdę dobrzy w wyjaśnianiu
tych spraw. Ponieważ większość z nich reprezentuje pokolenie, które miało z tym do czynienia,
dlatego są w stanie opowiedzieć o tym, co się w rzeczywistości wydarzyło…Myślę, że nauczyciele
powinni mówić o tym na zajęciach, mówić o tym, jakie były ich doświadczenia”
chłopiec, 17 lat, Irlandia Północna
Niektórzy respondenci ze starszej grupy wiekowej, 24-25 lat, wyrazili obawy, że osobiste
doświadczenia nauczycieli związane z konfliktami, mogą powodować, iż ich podejście do omawiania
wspomnianej problematyki na zajęciach, nie będzie nacechowane obiektywizmem. Część z badanych
osób stwierdziła, że dobrym rozwiązaniem byłoby przeszkolenie nauczycieli w tym zakresie. Jeden
z respondentów wskazał, że zamiast szkolenia, bardziej istotne wydaje się być podejście akcentujące
wrażliwość. Z kolei inna z badanych osób nadmieniła, że nie tylko nauczyciele, ale wszyscy pozostali
pracownicy szkoły, powinni mieć świadomość wpływu tego co robią i mówią, na dzieci i młodzież.
„Powinieneś umieć rozmawiać na ten temat, no wiesz…Ludzie czasami myślą, że twoje
doświadczenie, które wiąże z tym, iż żyłeś w tamtych czasach, daje ci podstawy do tego, by uczyć
innych. Nie sądzę, aby tak było…”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że powinny być dostępne szkolenia. Trzeba przygotować pracowników, aby podczas
rozmów na bolesne tematy, nie kierowali się ignorancją i uprzedzeniami, które wynieśli z domów,
z czym niestety mamy do czynienia w kontekście osób zatrudnionych w wielu instytucjach
szkolnictwa w Irlandii Północnej…W związku z tym niezbędne są szkolenia nastawione przede
wszystkim na rozwijanie relacji, a także na branie odpowiedzialności za dzieci
w odniesieniu do wspólnej historii”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
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„[Dzieci] muszą być kształcone w sposób jak najbardziej neutralny. Zastanawiam się nad tym, jak
to jest, kiedy skrywasz swoje własne poglądy i nie możesz…próbować narzucić swojej opinii na
temat tego, czego uczysz, ponieważ nie byłoby to uczciwe”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że to jest ważne dla każdego, no wiesz, kto jest świadomy tego, iż nauczyciele jedynie
przekazują nam wiedzę na temat historii, a nie mówią tego, co myślą na jej temat”
kobieta, 24 lata, Irlandia Północna
Jeden z respondentów skrytykował sposób, w jaki nauczyciele edukują uczniów w Irlandii Północnej.
Inny respondent stwierdził, że wszyscy nauczyciele powinni być świadomi dwóch głównych religii.
Jego zdaniem to ważne, ponieważ:
„…można dyskutować na ten temat, w związku z czym, jeżeli uczeń o coś zapyta, zostanie mu
udzielona odpowiedź”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
Jeszcze inny respondent popierał zwiększenie różnorodności etnicznej wśród nauczycieli. Jako jedna
z kluczowych kwestii akcentowana była również znajomość życia/środowiska uczniów. Przykładowo
jeden z respondentów zwrócił uwagę na to, że była ona istotna w kontekście zrozumienia wyzwań,
jakie stoją przed dziećmi zamieszkującymi obszary dotknięte konfliktami. Kolejny respondent odniósł
się także do kwestii znajomości życia/środowiska, twierdząc, że było ono ważne dla nauczycieli
pochodzących „z zewnątrz”.
„Nawet wtedy, kiedy wiemy, że nauczyciele są odpowiednio wyedukowani, istnieją wśród nich
pewne wyjątki…ludzie dążą do tego, by wszystkich wkładać do jednego koszyka”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Jedną z rzeczy mogłyby być międzynarodowe wymiany nauczycieli oraz osób, które kształcą się po
to, by być nauczycielami, przeprowadzone z osobami spoza naszego kraju. To pozwoliłoby im
zobaczyć, jak do pewnych spraw podchodzi się gdzie indziej…Z pewnością wszyscy by na tym
skorzystali, gdyby wymiany te odbyły się pomiędzy instytucjami [np. Stranmillis College
i St. Mary’s College], doszłoby do stworzenia mieszanych zespołów, opracowania cyklicznego
programu lub czegoś na jego wzór…wsparcia dialogu i być może wzrostu świadomości tych ludzi na
temat podobieństw i różnić w podejściu do nauki. Moje zalecenia w kontekście tego, co jest godne
uwagi, szłyby w kierunku międzynarodowych wymian…Mam na myśli wysłanie przyszłych
nauczycieli, którzy kształcą się w Queen’s do Tokio lub Hong Kongu lub gdzieś indziej…”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Myślę, że w przeciągu pięciu lat spędzonych w [szkole średniej], miałem okazję spotkać tylko
jednego nauczyciela, który pochodził z Derry. Jednego. Poza nim nikogo stamtąd nie było…ze
względu na to, że większość pochodziła prawdopodobnie z Donegal, nikogo ten problem nie
dotyczył, oni nie mieli potrzeby rozmawiania na ten temat”
mężczyzna, 24 lata, Irlandia Północna

Kto powinien podjąć się tych zadań?
Młodzi pracownicy/Kształcenie nieformalne
Jeden z respondentów zaznaczył, że sprawy związane z dziedzictwem przeszłości, nie powinny być
przedmiotem kształcenia sektora publicznego. Inny respondent zgodził się z powyższą tezą twierdząc,
że kształcenie formalne i nieformalne powinno się nawzajem uzupełniać. Kolejna z badanych osób
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podkreśliła, iż młodzi pracownicy mogliby odgrywać istotną rolę w szkole, ponieważ dzięki nim
działania dotyczące pojednania byłyby bardziej skuteczne z punktu widzenia młodzieży.
„Byłoby dobrze, gdyby nawet młodzi pracownicy lub, no wiesz, ludzie, którzy zostali przeszkoleni
bądź posiadają szeroką wiedzę na temat pokoju i pojednania, uczyli w szkole…Młodzież jest wtedy
bardziej otwarta i mówi naprawdę to, co myśli, gdy naprzeciwko niej znajdują się osoby, które na
co dzień jej nie uczą”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
Jeden z respondentów odniósł się do roli kształcenie nieformalnego w procesie pojednania. Inna
z badanych osób stwierdziła, że nauczyciele „trzymali się kurczowo programu nauczania”, co mogło
ograniczać skalę udziału dzieci i młodzieży w procesach związanych z pojednaniem. Kolejny
z respondentów wyraził opinię, iż potrzebna była lepsza współpraca pomiędzy nauczycielami
i młodymi pracownikami, by móc lepiej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat spraw związanych
z konfliktem. Jeszcze inny z respondentów podkreślił, że nauczyciele i młodzi pracownicy nie są pewni
ról, które pełnią.
„Myślę, że jest to czasami trudne, ponieważ nauczyciele nie rozumieją roli młodych pracowników.
Podobnie bywa z młodymi pracownikami, którzy nie rozumieją roli nauczycieli. A więc więcej
partnerstwa”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Trzeba usuwać przeszkody pomiędzy nauczycielami i młodymi pracownikami. Pozwolić im na
wspólną pracę, a nie na rywalizację. Nie postrzegać innych jako zagrożenie, ale jako
potencjał…‘Mogę z nim współpracować na rzecz młodych’…dlatego to robię!”
mężczyzna, 24 lata, Irlandia Północna
Inny z respondentów stwierdził, że sprawy związane z dziedzictwem przeszłości, były podejmowane
w ramach kształcenia nieformalnego z różnym powodzeniem. Jeden z respondentów zauważył, że
należałoby poprawić szkolenia młodych pracowników.
„Myślę, że w ramach kształcenia nieformalnego wykonano kawał dobrej roboty. Mam tu na myśli
zwłaszcza pracę z młodzieżą. Mówiąc o kształceniu nieformalnym, zakładam, że jest ono stale na
niskim poziomie. Ciągle wykorzystuje się te same metody, zamiast dawać młodzieży wsparcie
i przestrzeń, gdzie mogłaby dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przeszłości. Zatem przed
nam ogrom pracy, która będzie wymagała czasu”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna
„Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia muszą być lepsze, potrzebne jest też wsparcie
organizacyjne…chodzi o rzeczywisty wkład, odpowiednią politykę, zapewnienie wolontariuszy i
udzielenie im wsparcia…zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o sprawach trudnych, dotyczących
bezpieczeństwa”
mężczyzna, 25 lat, Irlandia Północna

Kto powinien podjąć się tych zadań?
Społeczeństwo/Kształcenie dorosłych
Niektórzy z respondentów wyrazili opinię, że w szkołach nie powinno się podejmować tematyki
związanej z dziedzictwem przeszłości oraz, iż niektóre formy kształcenia ustawicznego/dorosłych
mogłyby przynieść pozytywne skutki. Przykładowo jeden z respondentów stwierdził, że chciałby
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zobaczyć sytuację, w której „ta sama tematyka jest przedmiotem zajęć prowadzonych zarówno dla
dorosłych, jak i młodzieży reprezentującej różne grupy społeczne”.
„Myślę, że kształcenie ustawiczne i praca ze społecznością jest sprawą podstawową w kontekście
pojednania, ponieważ ludzie pochodzący z obszarów dotkniętych konfliktami, zależą w dużej
mierze od pracowników społecznych i będą im ufać bardziej niż jakimkolwiek innym osobom, które
są
z zewnątrz…Dlatego myślę, że pracownicy społeczni i szeroko rozumiane społeczeństwo
obywatelskie, powinno być włączone w działania na rzecz pojednania”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna

Kto powinien podjąć się tych zadań?
Minister/Resort edukacji
Wielu respondentów zwróciło uwagę na ograniczenia związane z działaniami podejmowanymi przez
szkoły w kontekście spraw dotyczących dziedzictwa przeszłości. Wynikały one z braku wsparcia ze
strony administracji państwowej. Przykładowo jeden z respondentów wskazał ogromną rolę, jaką
w finansowaniu działań służących pojednaniu spełnia Minister ds. edukacji, i to zarówno w kwestii
planowania budżetu, podziału środków, jak i przyznawania funduszy.
„Oni [Resort edukacji] powinni usiąść razem z nauczycielami i dyskutować wspólnie na temat
przyszłości systemu edukacji, i trzeba to robić otwarcie, transparentnie…Tak więc ich rolą jest
nadstawienie uszu i bardzo uważne słuchanie tego, co się do nich mówi…Musi być wola oraz chęć
słuchania i działania zgodnie z przedstawionymi propozycjami…”
kobieta, 25 lat, Irlandia Północna
„Cóż, mógłbym przekonać kogoś takiego, jak Premier lub jemu podobni, do stworzenia wspólnych
szkół, w których uczą się razem katolicy i protestanci”
chłopiec, 11 lat, Irlandia Północna

97

Załącznik/Příloha/Appendix 8
Ogólne ramy monitorowania i ewaluacji34
Wprowadzenie
3.1. W poniższym rozdziale przedstawiono przykładowe podejścia metodologiczne, które mogą być
wykorzystywane w procesie ewaluacji efektów działań na rzecz budowania pokoju. Zostały one
przygotowane na podstawie przeglądu literatury, wywiadów z kluczowymi przedstawicielami
instytucji zarządzających programami oraz organizacjami zajmującymi się ewaluacją/badaniami.
Wśród nich można wymienić takie, jak:
 Niewyrządzanie szkody;
 Matrycę logiczną;
 Ewaluację działania;
 Teorie zmiany;
 Ocenę wpływu pokoju i konfliktu;
 Analizę wrażliwości konfliktu;
 Podejście wsparcia dla pokoju;
 Kompleksową wizualizację i analizę strategiczną.
Lokalny potencjał dla projektu pokoju - Niewyrządzanie szkody
3.2. „Niewyrządzanie szkody/Lokalny potencjał dla projektu pokoju” jest podejściem stworzonym
przez Marry Anderson w celu pomocy agencjom rozwoju w zdefiniowaniu wskaźników wpływu
interwencji humanitarnych związanych z konfliktami międzygrupowymi. Do mierzenia tego typu
zmian mogłyby służyć tzw. „rozdzielacze i łączniki” - drogi, rynki, uczestnictwo międzygrupowe
w szkołach i miejscach publicznych. W celu dokonania względnej oceny znaczenia powyższych
wskaźników, należy wziąć również pod uwagę podejście jakościowe.
3.3. Podejście Anderson zostało silnie zakorzeniona w podejściu wykorzystanym po raz pierwszy
przez agencje rozwoju, natomiast budowanie pokoju zrodziło pewne problemy związane z oceną
wpływu tak mało namacalnego zjawiska. Podejście „Niewyrządzania szkody” stanowiło ważny
przełom we wskazywaniu potencjalnych zagrożeń odnoszących się do różnego rodzaju
interwencji w społecznościach dotkniętych przemocą i wojną. Niemniej jednak należy mieć
świadomość tego, że pojednanie i budowanie pokoju wymaga czegoś więcej niż tylko istnienia
programów skierowanych na „Niewyrządzanie szkody”. Muszą iść za tym długoterminowe
działania na rzecz budowania pokoju.
3.4. Anderson wspólnie z Olson akcentują potrzebę podejmowania tego typu działań. Wskazują, że
w przypadku lokalnych projektów na rzecz budowana pokoju, rzadko kiedy prowadzona jest
ewaluacja wnoszenia przez nie wkładu odnoszącego się do długoterminowych celów
społecznych.
W związku z tym proponują skupienie się na zredukowaniu prawdopodobieństwa agresywnego
podkreślania różnic oraz pomocy w zbudowaniu sprawiedliwego i zrównoważonego pokoju.
3.5. Silne i słabe strony podejścia „Niewyrządzania szkody” przedstawiono w tabeli 3.1.

34

A Monitoring and Evaluation Framework for Peace-Building, Special EU Programmes Body, Belfast, s. 15-17,
19-37.
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Tabela 3.1: Mocne i słabe strony podejścia „Niewyrządzania szkody”
Mocne strony
Podejście „Niewyrządzania szkody” miało duży
wpływ na monitorowanie procesu budowania
pokoju.
Pokazało zdolność adaptacji do nowych
okoliczności i wyjaśnienia celów ogólnych
(patrz: Anderson i Olson, 2003).

Słabe strony
Czasami postrzegane jest jako podejście
reaktywne.
Może być uważane za zbyt proste.

Matryca logiczna
3.6. Matryca logiczna została stworzona w Stanach Zjednoczonych i jest prawdopodobnie najczęściej
używanym narzędziem do planowania i zarządzania projektami na rzecz rozwoju, obejmującym
prawie wszystkie procesy ewaluacji.
3.7. Podejście Matrycy Logicznej do ewaluacji odwołuje się do grantodawców, ponieważ stymuluje
przejrzyste myślenie na temat celów, wskaźników i rezultatów, jak również zespołu
projektowego
i pozostałych interesariuszy, poprzez dostarczenie im zwięzłych informacji na temat cyklu życia
projektu. Łatwość zastosowania tego podejścia do ewaluacji różnych zadań, można przedstawić
na przykładzie KAR35 (tabela 3.2).
Tabela 3.2: Matryca Logiczna KAR
Streszczenie
Cel ogólny

Cel szczegółowy

Efekty: Wskaż każdy
z rezultatów projektu
po to, aby osiągnąć
cel szczegółowy
35

Wskaźniki
weryfikowalne
Jakie są ilościowe
metody mierzenia lub
jakościowe metody
oceny, czy szeroko
zakrojone cele zostały
osiągnięte?
(szacowany czas)
Jakie są ilościowe
metody mierzenia lub
jakościowe dane,
dzięki którym można
ocenić rozkład
wpływów i korzyści?
(szacowany czas)

Metody
weryfikacji
Z jakimi rodzajami
informacji mamy do
czynienia, czy mogą
być one dostarczone
w sposób opłacalny?

Jaki będzie rodzaj
i wielkość efektów
oraz kiedy zostaną one
osiągnięte? (ilość,

Z jakimi rodzajami
informacji mamy do
czynienia?

Z jakimi rodzajami
informacji mamy do
czynienia, czy mogą
być one dostarczone
w sposób opłacalny?
Czy dostarczenie
danych wymaga
zebrania informacji
wejściowych/
wyjściowych?

Istotne
założenia/zagrożenia
(od celu do supercelu)
Jakie czynniki
zewnętrzne są
niezbędne do
wspierania celów
w długiej perspektywie
czasowej?
(od celu szczegółowego
do celu ogólnego) Jakie
warunki zewnętrzne (w
odniesieniu do
projektu) są potrzebne
do tego, aby osiągnięcie
celów szczegółowych
projektu przyczyniało
się do osiągnięcia celu
ogólnego
przedsięwzięcia
(efekt celu
szczegółowego)? Które
z czynników
zewnętrznych

Knowledge and Research Programme on Disability and Healthcare Technology.

99

jakość, czas)

Działania: Wskaż te
działania, które
muszą zostać
podjęte, aby
osiągnąć rezultaty

Zaleca się, aby
uwzględnić wskaźniki
weryfikowalne.
W przeciwieństwie do
Matrycy logicznej,
ta kwestia jest
kluczowa z punktu
widzenia
raportowania
i monitorowania

Z jakimi rodzajami
informacji mamy do
czynienia?

pozostających poza
kontrolą projektu
(i nie występujących
w chwili obecnej), mogą
ograniczyć postęp w
osiągnięciu celu
ogólnego
przedsięwzięcia?
(od działań do efektu
celu szczegółowego)
1) Jakie warunki
zewnętrzne muszą
zostać spełnione, aby
spodziewane efekty
zostały osiągnięte
w odpowiednim czasie?
2) Jakie decyzje i
działania pozostające
poza kontrolą projektu
są potrzebne do tego,
aby rozpocząć
przedsięwzięcie?

3.8. Nie chodzi o ty, aby Matryce logiczne były pomocne w procesie monitorowania i ewaluacji
projektów na rzecz rozwoju, ale o to, by były odpowiednie dla ewaluowania interwencji
związanych z budowaniem pokoju. W ostatnich latach główne agencje pomocy humanitarnej
oraz agencje rozwoju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie podejmują coraz więcej
inicjatyw,
w których do analizy różnych zjawisk wykorzystywane jest podejście oparte na Matrycy
logicznej. Wzrost zainteresowania budowaniem pokoju opiera się w dużej mierze na założeniu,
że istotnym wymiarem pracy rozwojowej na rzecz długofalowego i zrównoważonego pokoju jest
eliminowanie bądź ograniczanie niesprawiedliwości społecznej i nierówności oraz zajmowanie
się przyczynami ubóstwa.
3.9. Biorąc pod uwagę racjonalność tego podejścia, nie może dziwić fakt, że wiele z działań na rzecz
budowania pokoju i związanych z nimi Matryc logicznych, było skoncentrowanych na mierzeniu
efektów o charakterze gospodarczym i społecznym. Przegląd szeregu raportów ewaluacyjnych
i dokumentów zawierających wytyczne, które zostały opracowane przez różnego rodzaju
organizacje, jak np. DFID, Bank Światowy, czy Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego,
pozwolił na określenie wskaźników osiągnięć w wielu sektorach gospodarki, w tym między
innymi:
 Rolnictwie (np. % zmian w stopniu wylesienia; rolnictwo jako % PKB);
 Energetyce (np. % konsumpcji gospodarstw domowych; kilometry linii przesyłowych);
 Edukacji (np. % osób wykształconych w odniesieniu do wysokości dochodów rodziny;
% osób porzucających naukę w odniesieniu do całości populacji);
 Mieszkalnictwie (np. % zmian w liczbie slumsów zastąpionych przez nowe
budownictwo; % populacji posiadającej odpowiednie warunki mieszkaniowe).

3.10. Podjęto również starania mające na celu zwrócenie uwagi na stosowanie Matryc logicznych
związanych z zatrudnieniem, po to, aby poza podstawowymi parametrami społecznymi
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i gospodarczymi, mierzyć również efekty dotyczące budowania pokoju. W tym kontekście można
mówić o wskaźnikach odnoszących się do rozwijania administracji i promocji społeczeństwa
obywatelskiego, a także do pluralizmu (tabela 3.4.).
Tabela 3.4: Przykłady wskaźników użytych w ramach interwencji promujących społeczeństwo
obywatelskie, pluralizm i administrację
Cel/
temat
Przykłady
wskaźników

Administracja





Procentowy wzrost
zaufania do instytucji
publicznych.
Liczba procedur
administracyjnych
w danym mieście.
Wdrożenie prawa korporacyjnego
i upadłościowego.
Instytucje na rzecz prawa
i porządku w danym
mieście.

Promocja społeczeństwa obywatelskiego
i pluralizmu
 Społeczne postrzeganie zmiany związanej
z różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi
demokracji.
 Zmiana w postrzeganiu zagadnień
związanych z prawami człowieka
i demokratycznym rozwojem przez
przedstawicieli administracji.
 Zmiana zachowań populacji docelowej uczestnictwo w wyborach.
 Uczestnictwo w publicznych kampaniach
informacyjnych.
 Zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych w regionalnych sieciach
administracyjnych/związanych z prawami
człowieka.
 Zmiana w liczbie/jakości dyskusji
prowadzonych ze społeczeństwem
obywatelskim na temat różnorodnej
problematyki związanej z demokracją.
 Otwartość administracji na wspieranie praw
człowieka.

3.11. Listę pozostałych wskaźników związanych ze wzmacnianiem bezpieczeństwa obywateli
i rozwijaniem demokratycznej administracji partycypacyjnej można znaleźć w opracowaniu
przygotowanym przez USAID. Mocne i słabe strony Matrycy Logicznej zostały przedstawione
w tabeli 3.5.
Tabela 3.5: Mocne i słabe strony w podejściu Matrycy Logicznej
Mocne strony
Stanowi integralną część praktycznie
wszystkich elementów ewaluacji działań na
rzecz budowania pokoju.
Stanowi podstawę do weryfikacji racjonalności
programu/projektu; spodziewanych efektów;
działań, dzięki którym zostaną osiągnięte
efekty oraz zagrożeń związanych z
programem/projektem.
Precyzuje cele projektu oraz założenia
dotyczące konkretnych interwencji.

Słabe strony
Skupia się raczej na poziomie projektu niż na
nadrzędnym celu polityki, bądź celach czy
potrzebach, które powinny zostać zaspokojone
na poziomie mikro/makro.
Opracowywanie odpowiednich wskaźników
budowania pokoju może być trudne.

Kładzie duży nacisk na wskaźniki
kwantyfikowalne, które mogą nie uwzględniać
wszystkich efektów związanych z budowaniem
pokoju.
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Podkreśla potrzebę powiązania
zaplanowanych działań z pożądanymi efektami
oraz pozwala jasno zdefiniować typ, zakres i
wysokość potrzebnych nakładów.
Stanowi podstawę do prowadzenia procesu
monitorowania i ewaluacji dzięki możliwości
przeglądu potrzeb, prognoz i zrównoważenia
przedsięwzięcia.

Stosowanie przez agencje wdrożeniowe myślenia
automatycznego a nie kreatywnego, może rodzić
ograniczenia.
Zbytnio skupia się na zagrożeniach interwencji
niż na szansach, które są z nimi związane. Konflikt
postrzegany jest raczej jako ryzyko niż zjawisko,
na które nakierowana jest interwencja.

Ewaluacja działania
3.12. Ewaluacja działania jest podejściem, które opracowali Marc Ross i Jay Rothman. Podkreśla
różnicę pomiędzy sukcesem projektu a jego wewnętrznymi standardami (natychmiastowymi
i z reguły lokalnymi celami zdefiniowanymi przez donatorów projektu) oraz możliwościami
oddziaływania na środowisko zewnętrzne (celowymi i przypadkowymi efektami projektu na
rzecz budowania pokoju w ramach szeroko rozumianych struktur i procesów politycznych,
gospodarczych i społecznych).
3.13. Marc Ross i Jay Rothman twierdzą, że właściwe zdefiniowanie celów wewnętrznych projektu
przy użyciu takiego podejścia, pozwala na skuteczniejsze oddziaływanie zewnętrzne
przedsięwzięcia. Zalecają oni, aby rozpocząć od doprecyzowania szczegółowych celów projektu
na poziomie mikro. Podkreślają także znaczenie systematycznego gromadzenia danych oraz
potrzebę włączenia wszystkich kluczowych interesariuszy na początkowym etapie
przedsięwzięcia, po to, aby uzgodnić wspólne cele związane z monitorowaniem i ewaluacją.
Kluczowe etapy ewaluacji działania przedstawiono w tabeli 3.6.
Tabela 3.6: Ewaluacja działania
Etap
Zdefiniowanie punktu
odniesienia
Monitoring
formatywny

Ewaluacja sumatywna

Działania
 Artykułowanie definicji sukcesu.
 Negocjowanie definicji pomiędzy poszczególnymi interesariuszami.
 Poszczególne definicja są wplecione we wspólne cele sukcesu.
 Przyjęcie definicji sukcesu.
 Monitorowanie sukcesu i definicji.
 Korekta definicji oparta na doświadczeniach zdobytych w trakcie
codziennych działań.
 Stawianie pytań i podejmowanie czynności (w oparciu o wcześniej
przyjęte wskaźniki) dotyczących weryfikacji osiągniętych efektów
z zakładanymi celami.

3.14. Zwolennicy ewaluacji działania sądzą, że jest to najbardziej realistyczne podejście do tego,
aby zapewnić zewnętrzne oddziaływanie projektów na poziomie makro. Zgodnie z tym, co
twierdzi Lynch (Rothman, 2003: 85), ewaluacja działania ma za zadanie wsparcie kluczowych
interesariuszy w realizacji aktywności konfliktowych, po to, by wspólnie zdefiniowali oni sukces
i na tej podstawie prowadzili monitoring i ewaluację celów w trakcie zarządzania cyklem
przedsięwzięcia.
3.15. To podejście jest sceptyczne wobec koncepcji tworzenia listy „obiektywnych wskaźników”
mierzenia sukcesu. Zamiast tego proponuje się szczegółowe określenie potrzeb w odniesieniu do
interwencji oraz ich jak najlepsze zdefiniowanie przez uczestników projektu. Ross i Rothman
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zidentyfikowali „przykładowe wymogi rozwiązywania konfliktów międzynarodowych lub
etnicznych”, które przedstawiono poniżej.
Ryc. 3.1: Przykładowe wymogi rozwiązywania konfliktu w projektach
Cele długoterminowe:
1. Instytucjonalizacja: rozwinięcie lokalnego potencjału, stworzenie struktur utrwalających
i pogłębiających pracę.
2. Pogłos: wpływ konkretnych interwencji prowadzonych na poziomie mikro, na szerokie
społeczeństwo
3. Demonstrowanie: stworzenie wiarygodnych i replikowalnych modeli skierowanych na
zmniejszenie napięć etnicznych.
Metody służące do osiągnięcia powyższych celów:
1. Ocena potrzeb, zidentyfikowanie problemów.
2. Dialog: konstruktywny, stały, zrównoważony.
3. Budowanie zaufania: wzajemne zaufanie i zrozumienie.
4. Umacnianie: uznanie władzy w celu osiągnięcia twórczej i pokojowej zmiany.
5. Partnerska współpraca z innymi programami.
6. Angażowanie: angażowanie stron w uczestnictwo w kreatywnym zarządzaniu konfliktem.
7. Lokalizowanie: zidentyfikowanie lidera zarządzania lokalnym konfliktem.
8. Stymulowanie: inicjowanie konkretnych projektów współpracy pomiędzy zaangażowanymi
stronami.
9. Szkolenie: lokalni liderzy/lokalne działania odnoszące się do odpowiednich koncepcji
i umiejętności dotyczących rozwiązywania konfliktów.
10. Ewaluacja: opracowanie wiarygodnych i praktycznych metod ewaluacji interwencji
dotyczących rozwiązywania konfliktów.
3.16.

Mocne i słabe strony Ewaluacji działania przedstawiono w tabeli 3.7.

Tabela 3.5: Mocne i słabe strony w podejściu Ewaluacji działania
Mocne strony
Podkreśla potrzebę prowadzenia działań
empirycznych.
Postrzegana przez praktyków jako pomocna
w ich pracy.
Wyznacza bardziej realne cele dla projektów
na poziomie mikro.

Słabe strony
Może pominąć znaczenie wpływów
strukturalnych.
Posiada ograniczone możliwości jeżeli chodzi
o prowadzenie analizy powiązań pomiędzy
poziomem projektu a poziomem strategicznym.
Uzgodnione cele mogą być tymi, które posiadają
najniższy wspólny mianownik.

Teorie zmiany
3.17. Podejście Teorii zmiany do monitorowania i ewaluacji jest związane z szeregiem organizacji,
w tym z Search for Common Ground and Catholic Relief Services. W przeciwieństwie do
Ewaluacji koncentruje się na poziomie makro, ale odnosi się również do celów na poziomie
mikro, które mogą mieć wpływ na poziom makro. Teorie zmiany opierają się na założeniu, iż
większość programów i projektów na poziomie mikro, posiada cele związane z poziomem makro.
Pierwszym etapem w procesie ewaluacji jest wyjaśnienie tego, czym one są oraz ich
doprecyzowanie. Według zwolenników podejścia, Teorie zmiany muszą uwzględniać procesy
współpracy zachodzące pomiędzy wszystkimi najważniejszymi interesariuszami projektu,
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włączając w to donatorów, fachową kadrę, lokalną społeczność i różne interesy społeczne.
Interesariusze określają poziom mikro i cele poziomu makro, a także mechanizmy niezbędne do
ich osiągnięcia. Prawdopodobnie najważniejsze jest jednak to, że Teorie zmiany kładą nacisk na
powiązanie bezpośrednich celów projektu z osiągnięciem zrównoważonego pokoju
w społeczeństwie, a w rezultacie na to, w jaki sposób mierzyć postęp w przypadku obydwu
składowych. Peter Woodrow wymienia dziesięć teorii zmiany, które zostały zestawione
w poniższej tabeli.
Tabela 3.8: Teorie zmiany Woodrowa
Teoria
Teoria zmiany
indywidualnej.

Teoria zdrowych
stosunków i
relacji.

Teoria
wycofywania
środków
przeznaczonych
na wojnę.

Teoria
ograniczenia
przemocy.

Teoria przyczyn
podstawowych/
sprawiedliwości.

Teoria rozwoju
instytucjonalnego

Podstawy teorii
Pokój jest osiągany dzięki
zmianie transformacyjnej
związanej z masą krytyczną
jednostek, ich świadomości,
postaw, zachowań
i umiejętności.
Pokój jest skutkiem procesów
nastawionych na eliminowanie
izolacji, polaryzacji, podziału,
uprzedzeń i stereotypów
występujących pomiędzy
grupami/w ramach grup.
Wojny wiążą się
z ponoszeniem dużych
nakładów na różnego rodzaju
środki (broń, zaopatrzenie,
transport itd.) i ludzi. Jeżeli nie
będziemy w stanie zatrzymać
rynku ludzi i dóbr związanych
z wojną, dojdzie do konfliktu
i zachwiania pokoju.
Pokój nastanie wtedy, kiedy
ograniczymy poziom przemocy
stosowanej przez
kombatantów lub ich
przedstawicieli.

Pokój można osiągnąć poprzez
odniesienie podstawowych
problemów związanych
z niesprawiedliwością,
uciskiem/wykorzystaniem, czy
zagrożeniami do tożsamości,
bezpieczeństwa oraz do
poczucia ludzkiej krzywdy
i bycia represjonowanym.
Pokój jest zapewniony dzięki
powołaniu
stabilnych/wiarygodnych
instytucji społecznych, które

Metody/działania interwencyjne
Inwestowanie w zmianę indywidualną
poprzez szkolenie, zmianę
osobowościową/świadomości dzięki
uczestnictwu w warsztatach i procesach,
grupach dialogu i spotkaniach grupowych
oraz procesach gojenia ran.
Działania związane z dialogiem
międzygrupowym, sieciowaniem,
budowaniem relacji; wspólne działania
i praktyczne programy nastawione na
kluczowe problemy.
Kampanie przeciwko wojnie mające na celu
redukcję funduszy/środków na ten cel;
klauzula sumienia i/lub sprzeciwianie się
wcieleniu do armii; międzynarodowe
kontrole broni; bojkotowanie i nakładanie
embarga na broń i inne środki.

Zawieszenie broni, tworzenie stref pokoju,
wycofywanie się/odchodzenie od
zaangażowania w przemoc, prowadzenie
działań na rzecz pokoju, misje obserwacyjne,
wspieranie dążeń pokojowych, promowanie
pokojowych metod osiągania celów
politycznych/społecznych/gospodarczych.
Długofalowe kampanie nastawione na
zmianę społeczną, prawdę i pojednanie;
zmiany w instytucjach społecznych, prawie,
przepisach i systemach gospodarczych.

Nowe rozwiązania/podmioty konstytucyjne
i administracyjne; wsparcie rozwoju praw
człowieka, przepisów prawa, przepisów
antykorupcyjnych; stworzenie
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Teoria elit
politycznych

Teoria mobilizacji
oddolnej

Teoria
gospodarek

Teoria
nastawienia
społecznego

3.20.

zagwarantują demokrację,
równość, sprawiedliwość
i godziwy podział środków.
Pokój można osiągnąć
wówczas, gdy leży on
w interesie przywódców
politycznych (lub innych).
Wysiłki związane
z budowaniem pokoju muszą
wpłynąć na zmianę działań
politycznych podejmowanych
przez kluczowych przywódców
i grupy.
„Kiedy ludzie przewodzą,
liderzy podążą za nimi” Jeśli
zmobilizujemy wystarczającą
liczbę ludzi, którzy są przeciw
wojnie, przywódcy polityczny
będą musieli zwrócić na nich
uwagę.
Zarówno przeciętni ludzie, jak
i osoby publiczne, podejmują
decyzje w oparciu o rachunek
zysków i strat, który z reguły
posiada wymiar ekonomiczny.
Jeśli chcemy zmienić
gospodarki nastawione na
wojnę, musimy skupić się na
wprowadzeniu pokoju.
Wojna i przemoc są po części
motywowane uprzedzeniami,
błędnym wyobrażeniem
i brakiem tolerancji wobec
odmienności. Możemy
promować pokój, używając
w tym celu mediów (telewizji
i radia), aby zmienić
nastawienie społeczne
i zbudować większą tolerancję.

demokratycznych/równoprawnych struktur
gospodarczych; rozwój gospodarczy;
demokratyzacja.
Wzrost kosztów i ograniczenie zysków elit
politycznych, które wiążą się
z kontynuowaniem wojny, stanowi bodziec
do podjęcia działań pokojowych; aktywne
i wpływowe wsparcie na rzecz pokoju;
wycofanie międzynarodowego poparcia dla
stron konfliktu.

Mobilizowanie grup oddolnych lub
jakichkolwiek innych grup sprzeciwiających
się wojnie lub popierających pozytywne
działania. Wykorzystanie mediów, kampanii
na rzecz pokoju, edukacji/mobilizacji
wysiłków; grup sprzeciwiających się wojnie;
imprez podnoszących świadomość
społeczną.
Wykorzystanie administracji lub instytucji
finansowych do zmiany dynamiki popytu
i podaży; kontrola systemu zachęt i nagród;
bojkotowanie.

Programy telewizyjne i radiowe, które
promują tolerancję; kształtowanie zachowań
tolerancyjnych; symboliczne akty
solidarności/zjednoczenia; dialog pomiędzy
skonfliktowanymi grupami
i związana z nim promocja.

Mocne i słabe strony Teorii zmiany przedstawiono w tabeli 3.10.

Tabela 3.10: Mocne i słabe strony w podejściu Teorii zmiany
Mocne strony
Posiada silne podstawy teoretyczne.
Uzasadnia powody, dla których tworzony jest
projekt.

Słabe strony
Przez praktyków postrzegana jest czasami jako
zbyt teoretyczna i trudna do wdrożenia.
Bardziej przydatna do oceny racjonalności
interwencji i powiązań między poziomami mikro
i makro, niż decydującego wpływu.

Podkreśla ważność perspektywy strukturalnej.
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Ocena wpływu pokoju i konfliktu
3.21. Podejście oceny wpływu pokoju i konfliktu było pierwotnie kojarzone z taką osobą, jak
Kenneth Bush. Obecnie łączone jest z bardziej kompleksową koncepcją, preferowaną także przez
Centrum Berghofa w Niemczech. Bush definiuje ocenę wpływu jako sposób ewaluacji (ex post)
i przewidywania (ex-ante; na ile to możliwe) wpływu przedkładanych i zakończonych projektów
rozwojowych w:
 tych strukturach i procesach, które wzmacniają perspektywy pokojowej koegzystencji
i obniżają prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego, jego ponownego
wystąpienia bądź kontynuacji, oraz
 tych strukturach i procesach, które zwiększają prawdopodobieństwo, że konflikt będzie
prowadzony z użyciem przemocy.
3.22. Podejście oceny wpływu pokoju i konfliktu jest sposobem przewidywania, monitorowania
i ewaluacji metod, dzięki którym interwencja może wpłynąć lub wpłynęła na dynamikę pokoju
bądź konfliktu. Podejście oceny wpływu pokoju i konfliktu może być stosowane w odniesieniu do
całej gamy działań rozwojowych podejmowanych w regionie podatnym na konflikt. Jest ono
ukierunkowane na to, aby interwencja nie powodowała dalszego zaostrzenia się konfliktu,
zapewnienie, by przyczyniała się do budowania pokoju w ramach społeczności bądź też
pomiędzy społecznościami.
3.23. Podejście oceny wpływu pokoju i konfliktu powinno być wykorzystywane na wszystkich
etapach projektu, programu bądź działania. Może być ono stosowane w odniesieniu do różnych
celów na różnych etapach (tabela 3.11.).
Tabela 3.11: Różne zastosowanie podejścia oceny wpływu pokoju i konfliktu w różnych fazach
projektu bądź działania
Faza działania
bądź projektu

W jaki sposób wykorzystywana
jest ocena wpływu pokoju
i konfliktu
Przedprojektowa Opracowywanie narzędzi do
planowania
i tworzenia projektu.
W trakcie
Opracowywanie narzędzi do
projektu
monitorowania i zarządzania.
Poprojektowa
Planowanie strategiczne
przyszłych etapów.

Cel

Przewidywanie przyszłych wpływów;
tworzenie mechanizmów zapobiegania
konfliktom/budowania pokoju.
Monitorowanie bezpośrednich wpływów.
Ewaluacja, uczenie się organizacji.

3.24. W przypadku oceny wpływu pokoju i konfliktu zidentyfikowano cztery obszary, w których
można badać szerszy wpływ interwencji na budowanie pokoju:
1. Czy projekt przyniósł istotne lub ważne politycznie zmiany w dostępie do indywidualnych
bądź wspólnych zasobów materialnych i niematerialnych?
2. Czy projekt stworzył, pogłębił bądź złagodził napięcia o charakterze społecznogospodarczym?
3. Czy projekt przyniósł istotne zmiany związane z zapewnienie bezpieczeństwa
gospodarczego i bezpieczeństwa związanego z dostępem do żywności?
4. Czy projekt przyniósł wyzwania lub zmiany związane ze sprawowaniem kontroli nad
istniejącymi systemami politycznymi, gospodarczymi i/lub społecznymi?

106

3.25.

Ocena wpływu pokoju i konfliktu składa się z pięciu głównych kroków:
 Krok 1: Ocena środowiska. Pierwszym krokiem jest spojrzenie na środowisko, w którym
funkcjonujesz w celu sprawdzenia, czy jest ono podatne na konflikt;
 Krok 2: Ocena szans i zagrożeń. Drugim krokiem po ustaleniu faktu, że środowisko jest
podatne na konflikt, będzie sprawdzenie tego, w jaki sposób środowisko pokojowe
i konfliktowe może wpływać na projekt lub działanie. Jest to pewnego rodzaju
skanowanie, które bada dynamiki środowiska konfliktu i jego prawdopodobny wpływ
na planowany projekt. W ramach dokonania wstępnej oceny, brane są pod uwagę
następujące obszary: lokalizacja, czas, kontekst polityczny i pozostałe istotne czynniki;
 Krok 3: Ocena potencjalnych wpływów pokoju i konfliktu podczas tworzenia projektu;
 Krok 4: Ocena potencjalnych wpływów pokoju i konfliktu podczas realizacji projektu;
 Krok 5: Ocena potencjalnych wpływów jako część ewaluacji poprojektowej.

3.26. W przypadku oceny potencjalnych wpływów bada się wkład projektu w budowanie pokoju,
biorąc pod uwagę niektóre z pięciu niżej wymienionych poziomów:
 ich wpływ na instytucje zarządzające konfliktem i promujące pokój;
 ich wpływ na dynamikę przemocy, uwzględniając bezpieczeństwo militarne
i bezpieczeństwo ludności;
 ich wpływ na struktury i procesy polityczne;
 ich wpływ na struktury i procesy gospodarcze;
 ich wpływ na wzmocnienie pozycji i odbudowę struktury społecznej.
3.27.

Mocne i słabe strony podejścia oceny wpływu pokoju i konfliktu przedstawiono w tabeli 3.12.

Tabela 3.12: Mocne i słabe strony w podejściu oceny wpływu pokoju i konfliktu
Mocne strony
Stanowi integralną część praktycznie
wszystkich elementów ewaluacji działań na
rzecz budowania pokoju.
Stanowi ramy dla procesów związanych z
oceną, które mogą być wykorzystywane na
różnych płaszczyznach.
Wyraźnie rozgranicza projekty rozwojowe
i projekty na rzecz budowania pokoju. Uznaje,
że wszystkie projekty rozwojowe, a nie tylko
te, o charakterze politycznym, mają
potencjalny bądź aktualny wpływ na
budowanie pokoju.

Słabe strony
Szerokie i ogólne ramy, brak jasnych wskaźników
może ograniczać działalność operacyjną
prowadzoną przez organizacje finansujące i
agencje wdrożeniowe.
Niewielkie ukierunkowanie na analizę dynamiki
interakcji pomiędzy sektorami i interwencjami.

Analiza wrażliwości konfliktu
3.29. Organizacje międzynarodowe odpowiedzialne za udzielanie grantów coraz częściej stosują
analizę wrażliwości konfliktu do monitorowania i ewaluacji jego obszarów. Analiza wrażliwości
konfliktu obejmuje badanie profilu, przypadków, aktorów i dynamiki konfliktu oraz pozwala na
lepsze zrozumienie kontekstu, w jakim działają organizacje grantodawcze. Analiza wrażliwości
konfliktu jest skierowana na:
 zrozumienie kontekstu operacyjnego, w którym funkcjonują organizacje grantodawcze;
 zrozumienie interakcji, które zachodzą pomiędzy interwencjami i ich kontekstem;
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umożliwienie organizacjom grantodawczym funkcjonowania w sposób świadomy
w odniesieniu do interakcji, co ma na celu uniknięcie negatywnych wpływów
i zmaksymalizowanie pozytywnego oddziaływania.

3.30. Analiza wrażliwości konfliktu jest podstawowym źródłem informacji dla programowania
wrażliwości konfliktu, a w szczególności służącym zrozumieniu interakcji zachodzących pomiędzy
interwencją a kontekstem. Analiza wrażliwości konfliktu może być prowadzona na różnych
poziomach (np. lokalnym, regionalnym i narodowym). Niemniej jednak stara się brać pod uwagę
istniejące między nimi powiązania. Tego typu analiza może być również wykorzystywana na
każdym z trzech podstawowych etapów cyklu programu:
 etapie planowania: w celu zdefiniowania nowych interwencji oraz wyczulenia na
konflikt w odniesieniu do nowych i wstępnie określonych interwencji (np. wybór
obszarów działania, beneficjentów, partnerów, zespołu, ram czasowych);
 etapie implementacji: w celu monitorowania powiązań między kontekstem
i interwencją, przekazywania informacji realizatorom projektu oraz ułatwienia
podejmowania codziennych decyzji;
 etapie monitorowania i ewaluacji: w celu mierzenia powiązań między interwencjami
i dynamiką konfliktu, w którym się one znajdują.
3.31. Istnieje wiele narzędzi, które można stosować w odniesieniu do analizy wrażliwości konfliktu.
Zostały one opracowane przez szereg organizacji zajmujących się udzielaniem grantów, a wybór
odpowiedniego narzędzia będzie zależał od potrzeb, możliwości i specyfiki danego podmiotu.
3.32. Przykładowo niektóre z narzędzi koncentrują się na ocenie zagrożeń związanych
z negatywnymi skutkami konfliktów w programach, zagrożeń związanych z programami
pogłębiającymi konflikt oraz z możliwościami, które wzmacniają efektywność interwencji. Z kolei
inne oparte są na wykorzystywaniu zestawień, które mogą dostarczyć informacji na temat
ogólnych trendów i pomóc w planowaniu wstępnych działań związanych z zapobieganiem
eskalacji konfliktu.
3.33. Uważa się, że narzędzia, które w największym stopniu skupiają się na ocenie zagrożeń
związanych z programami pogłębiającymi konflikt oraz z możliwościami, które wzmacniają
efektywność interwencji, nadają się bardziej do monitorowania i ewaluacji. Poniżej
przedstawiono narzędzie służące do mierzenia efektywności i zagrożenia związanego
z konfliktem (ryc. 3.2.).
Ryc. 3.2: Strategiczna ocena konfliktu
Strategiczna ocena konfliktu została opracowana przez Departament Rozwoju Międzynarodowego
w Wielkiej Brytanii. Służy do nakreślenia konfliktu i związanych z nim aktualnych reakcji, a także do
zdefiniowania polityki i rozwiązań programowych w przyszłości. W tym kontekście może być
postrzegana jako narzędzie planistyczne, dostarczające podstawowych informacji na temat
strategicznego podejścia do ograniczenia konfliktu oraz rekomendujące bardziej wrażliwą politykę
i programowanie, które jest z nim związane. Strategiczna ocena konfliktu może być używana
w każdym punkcie programowania i konfliktu. Narzędzie składa się z trzech etapów:
Trzy kluczowe etapy oceny konfliktu
Etap A
Analiza konfliktu
Analiza:

Etap B
Analiza reakcji


mapowanie reakcji

Etap C
Strategie/Rozwiązania


wpływanie innych
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struktur;
aktorów;
dynamiki.




zewnętrznych;
mapowanie polityk
rozwojowych
i programów;
ocena wpływów na
konflikt i pokój



reakcji na konflikt;
rozwijanie/
udoskonalanie polityki
i podejścia
programowego

Analiza konfliktu
 struktury: analiza czynników długoterminowych związanych z konfliktem: bezpieczeństwa,
politycznych, gospodarczych i społecznych.
 aktorzy: analiza obszarów konfliktu: interesów, relacji, potencjałów, porządku prawa
i bodźców motywacyjnych.
 dynamika: analiza trendów długoterminowych (wśród inicjatorów konfliktów) w kontekście
wzrostu przemocy; potencjałów (instytucje, procedury), zarządzania konfliktem
i nakreśleniem przyszłych scenariuszy konfliktu.
Analiza międzynarodowych reakcji
 aktorzy międzynarodowi: mapowanie zainteresowania i polityk związanych
z międzynarodowymi aktorami (wojsko i bezpieczeństwo, dyplomacja, rynek, imigracja,
rozwój), ocena poziomu spójności i analiza wpływów na dynamikę konfliktu.
 aktorzy rozwojowi: mapowanie wielkości i kierunku polityk/programów rozwoju; analiza
podejścia rozwojowego aktorów w stosunku do konfliktu; ocena zdolności do efektywnej
pracy w sytuacjach konfliktowych; ocena potencjału do wpływania na konflikt i dynamikę
pokoju.
 powiązanie między interwencjami rozwojowymi i konfliktem: ocena wpływu konfliktu na
polityki i programy rozwojowe; ocena wpływu interwencji rozwojowych na dynamikę
konfliktu i pokoju.
Opracowywanie strategii i rozwiązań
Identyfikacja możliwych strategii pod kątem:
 rozwijania wspólnego podejścia grantodawców, aby lepiej reagowali na konflikt;
 rozwijania wrażliwości poszczególnych grantodawców w podejściu do konfliktu;
 dostosowywania obecnych działań i rozwijanie nowych inicjatyw.
Metodologia strategicznej oceny konfliktu wiąże się z zastosowaniem szeregu narzędzi, do których
należą:
 praca na miejscu: przegląd dokumentów pochodzących z różnych źródeł;
 praca w terenie: wywiady/warsztaty z kluczowymi interesariuszami pochodzącymi z państw
grantodawców; konsultacje wewnętrzne z pracownikami instytucji przyznających granty;
uczestnictwo w odprawach oraz grupach eksperckich w ramach instytucji grantowadczych
w celu uzyskania informacji zwrotnej i omówienia wyników.
Departament Rozwoju Międzynarodowego (2002) Ocena zarządzania konfliktem. Wskazówki
3.34. Na podstawie analizy wrażliwości konfliktu można opracować wskaźniki monitorowania
i ewaluacji po to, aby mierzyć ogólny wpływ danej interwencji na kontekst oraz kontekstu na
interwencję. W tym przypadku zaleca się stosowanie trzech typów wskaźników:
 konfliktu: w celu monitorowania postępu konfliktu względem punktu odniesienie oraz
zaproponowania możliwych rozwiązań naprawczych;
 projektu:
w
celu
monitorowania
skuteczności,
efektywności,
wpływu
i zrównoważenia projektu;
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3.36.

powiązań: w celu monitorowania wpływu projektu na kontekst i kontekstu na projekt.
W wielu przypadkach może się to okazać trudne. Niemniej jednak nie jest niemożliwe.
Należy bowiem skupić się bardziej na relacjach pośrednich niż bezpośrednich.

Mocne i słabe strony podejścia analizy wrażliwości konfliktu przedstawiono w tabeli 3.13.

Tabela 3.13: Mocne i słabe strony podejścia analizy wrażliwości konfliktu
Mocne strony
Pozwala na analizę środowiska konfliktu
i analizę kontekstualną dynamiki konfliktu
w ramach konkretnej sytuacji.
Analizuje zagrożenia dla rozwoju w środowisku
konfliktowym oraz bada szanse budowania
pokoju.
Szczegółowo analizuje efektywność
istniejących programów i interwencji, by
można było wyciągać wnioski i tworzyć
synergie.

Słabe strony
Dostarcza ogólnych informacji, co ogranicza
działanie instytucji grantowych i agencji
wdrożeniowych.
Koncentruje się w dużej mierze na poziomie
strategicznym, posiada ograniczone
zastosowanie do poziomu projektu.
Stwarza zagrożenie w postaci przeciążenia
kontekstualnego, które może ograniczać szanse
związane z wyciąganiem wniosków i transferem
dobrych praktyk w odniesieniu do tego, co działa
a co nie.

Podejście procesowe zorientowane na uczenie
się i usprawniające metody grupowe.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami
ewaluacji zachęca do tworzenia innowacji
i robienia transferów.

Podejście wsparcia dla pokoju
3.37. Podejście wsparcia dla pokoju koncentruje się na ocenie potrzeb związanych z budowaniem
pokoju w danym kraju bądź obszarze oraz dostosowywaniu do nich celów i działań interwencji,
poprzez określenie ich zgodności z procesem budowania pokoju i opracowanie odpowiednich
wskaźników. To podejście może być stosowane podczas planowania, implementacji i ewaluacji,
i składa się z czterech kluczowych etapów przedstawionych poniżej (ryc. 3.5.).
Ryc. 3.5: Cztery kluczowe etapy stosowania podejścia wsparcia dla pokoju
Analiza

Definiowanie/
Ocena/
Ewaluacja

Ocena

Przewidywanie/
Ocena/
Ewaluacja

Potrzeb
związanych
z budowaniem
pokoju w danym
kraju bądź
obszarze

Zgodności
interwencji
z procesem
budowania
pokoju

Ryzyka
konfliktu
z punktu
widzenia
interwencji

Skutków interwencji
dla konfliktu
i budowania pokoju

(= skutki
konfliktu dla
interwencji)
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1. Analiza potrzeb związanych z budowaniem pokoju: analizowanie dynamiki konfliktu i procesów
związanych z budowaniem pokoju w kraju/obszarze z punktu widzenia stron konfliktu, jego
podstawowych przyczyn, czynników nasilających konflikt i istnienia potencjałów do budowania
pokoju. Ten etap uwzględnia ponadto szczegółową analizę kontekstu pokoju, biorąc pod uwagę
potrzeby kraju bądź obszaru. Jego celem jest określenie stanu „idealnego”, poprzez
zdefiniowanie optymalnych warunków, jakie mogą przyczyniać się do budowania pokoju
w konkretnym kraju bądź w konkretnej sytuacji. Etap pierwszy pomaga w zidentyfikowaniu
potrzeb i uzyskaniu porozumienia dotyczącego wartości, założeń, wizji i celów związanych
z budowaniem pokoju, które są zazwyczaj przedmiotem napięć i nieporozumień, gdyż ich
kontekst posiada różne podłoże teoretyczne i kulturowe.
2. Ocena zgodności z procesem budowania pokoju: celem drugiego etapu jest ocena tego, czy
ogólny kierunek interwencji (polityka, program lub projekt) pokrywa się i jest zgodny
z potrzebami kraju/regionu w kwestii budowania pokoju, co wynika z analizy niedoborów
w zakresie budowania pokoju, jak i z analizy potrzeb. Powyższa analiza jest prowadzona przy
użyciu odpowiedniej skali.
3. Ocena ryzyka konfliktu: zakłada ocenę skutków konfliktu w odniesieniu do obecnej lub przyszłej
interwencji. Jej celem jest zidentyfikowanie problemów i zagrożeń, z którymi będą miały do
czynienia projekty i interwencje. W przypadku nowych interwencji, celem oceny jest
oszacowanie potencjalnych zagrożeń związanych z konfliktem.
4. Ocena skutków interwencji dla pokoju i konfliktu: na ostatnim etapie analizowane są skutki
interwencji w odniesieniu do konfliktu i pokoju oraz przeprowadzana jest ocena pod kątem tego,
jakie zmiany nastąpiły lub mogły nastąpić na skutek interwencji. W tym przypadku można
stosować różne sposoby pomiaru: nakłady, wyniki, skutki, wskaźniki. Podejście kładzie nacisk na
definiowanie wskaźników produktu i rezultatu w ramach procesu, natomiast mniejszą wagę
przywiązuje do wpływów, ponieważ są one trudne do zmierzenia ze względu na duże
zróżnicowanie. Zaleca się także, aby na etapie planowania interwencji (gdy zostaną opracowane
powyższe wskaźniki), wykorzystywać metody planowania partycypacyjnego i wiązać wskaźniki
bezpośrednio z pierwotnie określonymi potrzebami.
3.39.

Mocne i słabe strony podejścia wsparcia dla pokoju przedstawiono w tabeli 3.14.

Tabela 3.14: Mocne i słabe strony podejścia wsparcia dla pokoju
Mocne strony
Jest nastawione na zrozumienie przez
wszystkich kluczowych interesariuszy przyczyn
konfliktu, potrzeb obszaru i wizji celów.
Wykorzystuje szereg innych metodologii
w ramach jednego podejścia.

Słabe strony
Zrozumienie i akceptacja przyczyn konfliktu oraz
celów interwencji mogą okazać się trudne, jeżeli
wypływają z napięć o charakterze politycznym.
Jest czasochłonne i wymaga dużego
zaangażowania zasobów.

Kompleksowa wizualizacja i analiza strategiczna: przekształcenie konfliktu
3.40. W ostatnich latach jednym z najbardziej innowacyjnych podejść do monitorowania
i ewaluacji stała się metoda, którą opracowali Larissa Fast, Reina Neufeldt i John Paul Lederach
(osoba współpracująca). Jej główną cechą jest to, że wykorzystuje kompleksową wizualizację
i analizę strategiczną do ewaluacji programowania na rzecz budowania pokoju i jego wpływu
w szerszym kontekście. Mapę procesu/ramy dla kompleksowej wizualizacji i analizy strategicznej
przedstawiono na ryc. 3.7.
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Ryc. 3.7: Mapa procesu kompleksowej wizualizacji i analizy strategicznej
Proces
ces

Analiza
strategiczna

Kompleksowa
wizualizacja

Monitoring
i ewaluacja

3.41. Główni aktorzy, udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania, proszeni są o wypełnienie
matrycy. Ich odpowiedzi stanowią wskazówki dla oceny programu, monitorowania i ewaluacji.
Przykładową matrycę przedstawiono w tabeli 3.15.
Tabela 3.15 Matryca analizy strategicznej dla budowania pokoju

Krótki
termin
Niezwłoczy

Długi
termin
Trwały

Aktorzy/Sieci
Kto
Co
Jakie są kluczowe Jakie role mogą
osoby i podmioty one
pełnić
w
(obecnie
rozwijaniu pokoju?
zaangażowane w
działania)?
Jakie są kluczowe Jakie sieci/działania
osoby
należy
i podmioty, które stworzyć/podjąć?
należy włączyć?

Potencjał/Infrastruktura
Kto
Co
Jakie są kluczowe
Jakie programy
osoby
są najbardziej
i podmioty?
odpowiednie?

Jakie są kluczowe
osoby i podmioty,
które mogą
przyczynić się do
postępów
w budowaniu
pokoju?

Jaka jest wizja
budowania
pokoju?

3.42. W przypadku matrycy kategoria „Kto” dotyczy osób bądź podmiotów, które powinny zostać
włączone w definiowanie, prowadzenie i ewaluację projektu, natomiast kategoria „Co” związana
jest z zagadnieniami, które wzmacniają wpływ przedsięwzięcia. Informacje w rzędzie „Krótki
termin/Niezwłoczny” pozwalają ocenić obecną sytuację oraz zidentyfikować osoby
i podmioty, ze strony których konieczne będzie wsparcie. Dają również możliwość zobaczenia,
jakie programy będą najbardziej odpowiednie pod kątem prowadzonych działań. Informacje
w rzędzie „Długi termin/Trwały” mówią o tym, co trzeba osiągnąć w kontekście programu
i budowania pokoju. Powiązanie wizji z analizą stymuluje działania osób i podmiotów
włączonych w ewaluację projektu w taki sposób, aby z jednej strony skupiły się one na dążeniu
do budowania pokoju, z drugiej zaś zostały w nich jak najlepiej osadzone, by osiągnąć
zamierzony wpływ.
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3.43. W przypadku matrycy zostały stworzone odpowiednie metody pomiaru aktorów, sieci,
potencjału i infrastruktury zidentyfikowanej zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak
i przyszłości. W miarę rozwoju projektu, matryca może być stosowana sporadycznie do
sprawdzania tego, czy projekt zmierza we właściwym kierunku, bądź elastycznie, w zależności od
zmian zachodzących na poziomie mikro i makro. Mocne i słabe strony podejścia kompleksowej
wizualizacji i analizy strategicznej przedstawiono w tabeli 3.16.
Tabela 3.16: Mocne i słabe strony podejścia kompleksowej wizualizacji i analizy strategicznej
Mocne strony
Nastawione na współpracę.
Równoważy teorię z praktyką.

Słabe strony
Dosyć nowe podejście, w związku z czym nie do
końca sprawdzone.
Łatwiej je dostosować, gdy prowadzimy analizę
jakościową.

Popularne wśród praktyków.
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Załącznik/Příloha/Appendix 9
Strategia programu36
Ryc. 3.2: Procesy zmiany, Program PEACE III 2007-2013
Bariery dla pojednania
np. sekciarstwo, brak tolerancji, marginalizacja,
cierpienie/zranienie

Pojednanie społeczności

Partycypacja
międzywspólnotowa/
stosunki transgraniczne
i lepsze rozumienie
Doradztwo związane
z traumą będącą
efektem konfliktu
i wymiana doświadczeń

Wspieranie budowania
wspólnego społeczeństwa

Promocja wspólnych
obszarów
i różnych
społeczności/
stosunki
transgraniczne

Zmiana postaw i zachowań

Czynniki kontekstowe


całkowite implementacja
umowy



stabilne instytucje
polityczne



wymiar sprawiedliwości
i policja



likwidacja/bezpieczeństwo



prawa człowieka



współpraca
północ/południe



współpraca wschód/zachód



obecny stan gospodarki
i zmiany społeczne



równe traktowanie

np. szacunek, tolerancja, zrozumienie,
zaangażowanie i interakcja

Pokojowe i stabilne społeczeństwo
Rycina 3.2. pokazuje, że Program PEACE III, który skierowany jest na zagadnienia związane z traumą
i zranieniem, partycypacją międzywspólnotową i zaangażowaniem transgranicznym oraz promocją
wspólnych obszarów, wesprze zmianę postaw i zachowań w Irlandii Północnej oraz w regionie
granicznym, co pozwoli na wzrost szacunku, tolerancji, zrozumienia oraz poprawę stosunków
społeczno-ekonomicznych między wspólnotami na poziomie transgranicznym.
W związku z powyższym należy docenić definicję pojednania autorstwa B. Hamber i G. Kelly i jej
szerokie spektrum obejmujące takie elementy, czy procesy, które wnoszą wkład w budowanie
pokojowego i stabilnego społeczeństwa (zmiana polityczna i reformy instytucji politycznych, np.
zagadnienia kontekstowe, które są poruszane dzięki innym inicjatywom). Program PEACE III
wykorzystuje dobre praktyki zaczerpnięte z Programu PEACE II, skupiając cele strategiczne na
głównych obszarach pojednania (rycina 3.3).

36

PEACE III EU Programme for Peace and Reconciliation 2007-2013 Northern Ireland and the Border Region of
Ireland Operational Programme, Special EU Programmes Body, Belfast 2006, s. 39-42
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Ryc. 3.3. Ukierunkowanie działań w ramach Programu PEACE III 2007 na główne obszary pojednania

Istotna
zmiana
społeczna,
gospodarcza
i polityczna

Budowanie
pozytywnych
relacji

Pojednanie
społeczności

Pogodzenie się
i rozliczenie się
z przeszłością

Tworzenie
wspólnego
społeczeństwa
Opracowanie
wspólnej wizji
niezależnego
i sprawiedliwego
społeczeństwa

Istotna zmiana
kulturowa
i zmiana
postaw

Program nawiązuje bezpośrednio do trzech obszarów: budowania pozytywnych relacji, pogodzenia
się i rozliczenia się z przeszłością oraz istotnej społecznej, kulturowej i politycznej zmiany; jak również
do dwóch innych obszarów: opracowania wspólnej wizji niezależnego i sprawiedliwego
społeczeństwa, istotnej zmiany kulturowej oraz zmiany postaw. Spodziewanymi wpływami, jakie
mogą zostać osiągnięte za pośrednictwem interwencji uwzględniającej trzy wspomniane wcześniej
obszary, są koncepcje wspólnej wizji postaw, które przynoszą oczekiwaną zmianę. Biorąc pod uwagę
powyższy kontekst, w dokumencie programowym zostanie wykorzystanie teoretyczny model
pojednania autorstwa B. Hamber i G. Kelly. Koncepcja pojednania i rozwoju relacji leży u podstaw
projektowania Programu wraz ze wszystkimi działaniami przyczyniającymi się - w sposób
zintegrowany - do osiągnięcia pojednania.
Dwa cele strategiczne, które zostały zdefiniowane w Programie PEACE III, będą wdrażane w ramach
dwóch obszarów priorytetowych:
 Pojednanie społeczności,
 Tworzenie wspólnego społeczeństwa.
Na poniższej rycinie przedstawiono strukturę Programu PEACE III 2007-2013.
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Ryc. 3.4. Struktura Programu PEACE III 2007-2013
WSPARCIE PROCESU UMACNIANIA POKOJU I STABILNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE
ORAZ PROMOCJA POJEDNANIA

POJEDNANIE SPOŁECZNOŚCI

Budowanie
pozytywnych
relacji
na poziomie
lokalnym

Pogodzenie się
i rozliczenie się
z przeszłością

TWORZENIE WSPÓLNEGO SPOŁECZEŃSTWA

Tworzenie
wspólnej
przestrzeni
publicznej

Tworzenie
potencjału
instytucjonalnego
dla wspólnego
społeczeństwa

Inicjatywy między
wspólnotowe
i transgraniczne
oraz działania
długookresowe
w społecznościach
priorytetowych
jako rezultat
działań lokalnych

Ofiary i ocaleni są
zdolni do
rozliczenia się
z przeszłością,
pozostając
w zgodzie z sobą

Zmiany we
wzorcach
zachowań
związanych
z zakupami, pracą,
socjalizacją
i użytkowaniem
urządzeń

Kluczowe instytucje
tworzące potencjał
umożliwiający
zaspakajanie
potrzeb związanych
ze wspólną
przyszłością

Redukcja
sekciarstwa
i rasizmu w życiu
społecznym,
w którym
tworzone są nowe
możliwości
współpracy,
a mniejszości są
bardziej
zintegrowane

Istotne grupy
populacji mają
możliwość
zetknięcia się
z różnymi
kulturami
i historią konfliktu

Korzystanie
z nowej
infrastruktury
miejskiej/wiejskiej
poszerza wachlarz
możliwości
związanych ze
wspólnymi
spotkaniami
i rozwojem
gospodarczym

Usługi użyteczności
publicznej są
dostosowywane
w sposób
ukierunkowany
i skoordynowany,
tak aby wspierać
wspólne
społeczeństwo
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Załącznik/Příloha/Appendix 10
Case study: „Community Cohesion Network”37
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:

Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

maj 2009 - czerwiec 2011
150 000 EUR
Rada Miasta Belfast, Urząd Mieszkaniowy Irlandii Północnej, lokalna
społeczność żyjąca w wewnętrznym wschodnim i południowym
Belfaście
wewnętrzny wschodni i południowy Belfast, lokalna społeczność,
osoby starsze, dzieci/młodzież, lokalne grupy społeczne

STRESZCZENIE PROJEKTU:
„Community Cohesion Network” był
inicjatywą prowadzoną przez Urząd
Mieszkaniowy Irlandii Północnej (NIHE)
włączoną do tematyki „Bezpieczeństwo
stref
miasta
podzielonego”
w ramach Pokojowego Planu Dobrych
Stosunków Partnerskich Miasta Belfast.
Projekt oparty na modelu „podziału między
dzielnicami” był skierowany na obszary
charakteryzujące się wysokim stopniem
różnorakiej
deprywacji
i
podziału
mieszkańców, gdzie z punktu widzenia
historycznego mieszkańcy ci nie mieli zbyt
wielu okazji, aby wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi wzajemnych doświadczeń
i oczekiwań.
Projekt promował zrównoważoną spójność społeczną i zmniejszał napięcia w podzielonych obszarach
poprzez tworzenie wspólnej Lokalnej Sieci Obszaru oraz modelu budowania relacji, dialogu
i prowadzenia działań pomiędzy społecznościami, wspartego przez Radę Miasta Belfast i Urząd
Mieszkaniowy Irlandii północnej.
Cel:
Głównym celem projektu było stworzenie wspólnej Lokalnej Sieci Obszaru dla wewnętrznego
wschodniego i południowego Belfastu prowadzącej do:
 rozwoju społeczności zamieszkujących obszar, na którym jedni ludzie decydują się żyć
z innymi bez względu na wyznanie, rasę czy pochodzenie kulturowe;
 kreowania dzielnic, które są bezpieczne i przyjazne dla wszystkich i które nie stanowią dla
nikogo zagrożenia.
Założenia:
1. Wykorzystanie modelu „wymiany pomiędzy dzielnicami” w celu zmniejszenia napięć
w podzielonych obszarach i promocji spójności społecznej.
37
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2. Podtrzymanie konstruktywnego dialogu pomiędzy społecznościami, jak i wewnątrz nich.
3. Wsparcie projektów związanych ze zmianą wizerunku oraz projektów rozwojowych poprzez
aktywną partycypację społeczną.
4. Wsparcie realizacji programów adresowanych do ludzi młodych.
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Case study: „Our Space, Cultural Diversity through Sport”38
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:

Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

marzec 2010 - czerwiec 2011
266 400 EUR
Rada Miasta Belfast, szkoły podstawowe, Belfast Community Sports
Development Network, organizacje sportowe, kluby młodzieżowe,
przedsiębiorstwa społeczne, komisje ds. ofiar i osób ocalałych
w Belfaście
Bel Suffolk i Lenadoon, Upper Springfield, Greater Village, Lower
Ormeau, North Belfast, Greater Shankill, ludzie młodzi w wieku od
5 do 24 lat

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Projekt „Our Space, Cultural Diversity
through Sport” oferował kompleksowy
program
wydarzeń
i
inicjatyw
wykorzystujących sport jako narzędzie do
wzmacniania
integracji
i tolerancji społecznej.
Cel:
Głównym celem projektu było zbudowanie
pozytywnych
relacji
pomiędzy
społecznościami zamieszkującymi Belfast
oraz
wewnątrz
nich,
a także promowanie różnorodności
kulturowej, wzajemnego szacunku i zrozumienia poprzez wspólny udział grup docelowych
w wydarzeniach sportowych. Stało się to możliwe dzięki przeprowadzeniu szeregu działań i inicjatyw
adresowanych do dzieci i młodych ludzi mieszkających w regionie Greater Belfast oraz w niektórych
regionach przygranicznych.
Założenia:
1. Stworzenie programu adresowanego do społeczności, opartego na wielofunkcyjnej
infrastrukturze sportowej, uwzględniającej 10 obiektów sportowych i ponad 300 osób, które
z nich skorzystały.
2. Zorganizowanie międzymiastowego, transgranicznego i wielodyscyplinarnego wydarzenia,
w których wzięło udział 8 zespołów z Belfastu i 4 zespoły transgraniczne.
3. Stworzenie zdywersyfikowanego programu młodzieżowego w dziedzinie sportu, w którym
wzięło udział co najmniej 250 młodych ludzi. Program obejmował również szkolenia pod
kątem różnic religijnych i przeciwdziałania rasizmowi w trzech obszarach napięć lub
konfliktów występujących między społecznościami.
4. Zbudowanie wielosektorowych relacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu
pracującymi z dziećmi i ludźmi młodymi, a także - poprzez sport - poznanie sposobów ich
udoskonalenia.
5. Podkreślenie znaczenia innych społeczności i kultur z wykorzystaniem promocji sportu.

38
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Case study: „Roll of Honour”39
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

2010 - 2012
30 000 EUR
Rada Regionu Cavan
społeczności zamieszkujące Cavan, rodziny poległych podczas
I wojny światowej, Legion Brytyjski w Irlandii

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
W ramach zrealizowanego projektu ponad 50
osób pochodzących z regionu Cavan wzięło
udział w wizycie studyjnej do miejsc walki
związanych z I wojną światową. Miejsca te
znajdowały się na terenie Belgii oraz północnej
Francji.
Cel:
Głównym celem projektu było dokonanie
kompleksowego spisu i oddanie czci setkom
ofiar, które pochodziły z Cavan i poległy
podczas I wojny światowej. Projekt miał również za zadanie przyczynienie się do procesu pojednania
w regionie Cavan poprzez upamiętnienie i dostrzeżenie ofiar I wojny światowej.
Uczestnicy projektu dyskutowali nad możliwościami upamiętnienia osób pochodzących z Cavan,
które zginęły podczas I wojny światowej. Za pośrednictwem Rady Regionu Cavan w projekt zostali
włączeni badacze, których zadaniem było poszukiwanie nazwisk ofiar i informacji na ich temat.
Działania projektowe objęły również zamieszczenie artykułów związanych z projektem w lokalnej
gazecie oraz kampanie radiowe i internetowe. Ponadto została wydana publikacja, a w mieście Cavan
stanęła rzeźba upamiętniająca ofiary.

39
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Case study: „Using the Arts as a tool to Promote Greater Understanding”40
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

2009 - 2010
120 000 EUR
Biuro Sztuki Rady Regionu w Leitrim
młodzi podróżnicy, osoby poszukujące azylu, uchodźcy, dzieci
pracujących migrantów, miejscowe dzieci

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Cel główny:
Głównym celem projektu było
zajęcie się tematyką rasizmu
z wykorzystaniem sztuki jako
narzędzia promującego lepsze
zrozumienie
i
integracją
różnych kultur.
Powyższy cel został osiągnięty
dzięki
realizacji
szeregu
działań. Te z nich, które były
związane ze sztuką oraz z
wydarzeniami festiwalowymi,
stanowiły cenny wkład do
projektu, ponieważ pozwoliły na zaprezentowanie innych kultur oraz wierzeń. Z kolei działania
dotyczące młodzieżowych grup teatralnych umożliwiły odkrycie wzajemnych różnic i zbudowanie
więzi pomiędzy grupami z Derry i Fermanagh. W działania skierowane do młodych podróżników,
osób poszukujących azylu, uchodźców, dzieci pracujących migrantów oraz miejscowych dzieci zostały
także włączone grupy teatralne.
Osiągnięcie celów i zamierzeń:
Projekt był wdrażany przez Biuro Sztuki Rady Regionu w Leitrim. Na całe przedsięwzięcie złożyło się
łącznie 5 mniejszych inicjatyw, które zostały przygotowane i zrealizowane zgodnie z zakładanymi
celami.
1. Promocja kultury podróżowania w szkołach i bibliotekach w Leitrim.
Był to program edukacji rówieśniczej, w którym grupa 20 uczniów reprezentujących
społeczność przemieszczającą się i osiadłą, pracowała z serwisem bibliotecznym. Uczniowie
przygotowali prezentację poświęconą językowi podróżowania, dziedzictwu i kulturze dla
ponad 100 dzieci z 4 szkół ponadpodstawowych. Młodzi ludzie z pierwszego i drugiego
rocznika reprezentujący jedną ze szkół w Mohill, którzy przyczynili się do powstania książki
o historiach podróżników z South Leitrim (książka zawierała zwroty w żargonie używanym
przez osoby, które podróżują), wykorzystali sztuki wizualne, pisarstwo oraz dyskusję, aby
przedstawić tematykę zanikającego obecnie dziedzictwa podróżowania w bibliotekach South
Letrim. Zostały również zebrane i nagrane na płytę CD historie podróżników z South Leitrim,
aby zachować żargon dla potomnych i promować go w szkołach oraz bibliotekach.
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2. Program tańca, który był skierowany do rodzin pochodzących z nowych społeczności
mieszkających w North Leitrim.
Doświadczony działacz społeczny ds. tańca a zarazem choreograf, rekrutował tancerzy do
pracy prowadzonej pod jego nadzorem w ramach programu rozwojowego adresowanego do
rodzin z małymi dziećmi. Projekt skierowany był do rodzin, które co do zasady nie mogłyby
wziąć udziału w imprezach masowych, w szczególności do rodzin muzułmańskich oraz innych
rodzin, które były członkami nowych społeczności. Rodziny te zostały wybrane na podstawie
projektu wdrażanego równolegle w North Leitrim, skierowanego na wspieranie włączania się
w wydarzenia edukacyjne i społeczne dzieci i rodzin pochodzących z nowych społeczności.
3. Wsparcie czterech festiwali w celu nadania im wielokulturowego wymiaru.
Aby nadać wielokulturowy wymiar festiwalom w Leitrim zaplanowano ich odpowiednie
wsparcie. Pomiędzy społecznościami organizującymi festiwale były na bieżąco utrzymywane
kontakty, a sam program festiwalowy został opracowany wspólnie. Dzięki wykorzystaniu
sztuk wizualnych (taniec, muzyka, teatr i występy uliczne) została zaprezentowana duża
różnorodność kultur, w tym między innymi: kultury podróżniczej/cygańskiej, kultury
mieszkańców Europy Wschodniej, kultury Azjatów, kultury mieszkańców Karaibów i Afryki.
4. Wsparcie młodzieżowych grup teatralnych w celu odkrywania wzajemnych różnic
i budowania więzi pomiędzy przedstawicielami grup z Derry i Fermanagh.
Członkowie istniejących młodzieżowych grup teatralnych w Manorhamilton i Carrigallen
pracowali z młodymi ludźmi w trakcie tygodniowych oraz weekendowych warsztatów. To
zaowocowało stworzeniem dwóch transgranicznych grup teatralnych, które wspólnie
wystawiły przedstawienia w Leitrim, Fermanagh i Derry.
5. Przygotowanie programu teatralnego z młodymi podróżnikami, osobami poszukującymi
azylu, uchodźcami, dziećmi pracujących migrantów oraz miejscowymi dziećmi.
Kilka przygotowanych odrębnie projektów z podróżnikami, osobami poszukującymi azylu
i uchodźcami pozwoliło zaznajomić ich z koncepcją uczestnictwa w aktywnościach
teatralnych. Na tej podstawie osoby, które wykazywały największe zainteresowanie teatrem,
zostały wsparte przez Towarzystwo Teatralne Młodych w Leitrim. W niektórych projektach
praca polegała na analizie istniejących sztuk i filmów, które oddziałują na wspomniane grupy
w taki sposób, że pozwalają wydobyć z nich przeżyte doświadczenia i stać się inspiracją do
stworzenia własnej sztuki. Przykładem projektu, który powstał w ten sposób, może być
film/sztuka poświęcona młodym Kurdom i Irlandczykom z Carrick-on-Shannon.

122

Case study: „Good Relations Officer”41
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

marzec 2010 - luty 2011
140 000 EUR
Rada Regionu Leitrim, Leitrim Peace Partnership
region Leitrim, szkoły, grupy młodzieży, organizacje i grupy
wspierające mniejszości etniczne, społeczność

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
O ile w Irlandii Północnej stanowisko oficera ds. dobrych relacji
jest czymś powszechnym, o tyle na obszarze położonym na
południe od granicy państwowej nie występuje. W ramach
projektu zaplanowano stworzenie ww. stanowiska w celu
wdrożenia strategii dobrych relacji dla regionu.
Cel:
Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie
programów skierowanych na podnoszenie świadomości lokalnych
społeczności w zakresie religijnej i politycznej różnorodności,
a także zorganizowanie wizyt studyjnych o charakterze
transgranicznym i między społecznościowym. Powyższe wizyty
pomogły pokonać błędne wyobrażenia i ignorancję wobec siebie,
a także wsparły promocję wzajemnego zrozumienia na rzecz
budowania zrównoważonych relacji.
Pierwszym działaniem projektowym było wdrożenie programów ukierunkowanych na podnoszenie
świadomości zróżnicowania religijnego. Miało ono na celu zmianę poglądów osób, które czują
wrogość wobec wyznawców innej religii. Podjęte w jego ramach aktywności uwzględniły obchody
Dnia Dialogu Międzywyznaniowego podczas odbywającej się 100. rocznicy Kościoła Metodystów w
Drumshanbo.
W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele szeregu Kościołów Chrześcijańskich - Kościoła
Katolickiego, Kościoła w Irlandii, Prezbiterian i Kościoła Zielonoświątkowego. Obchody miały miejsce
w trakcie Joe Mooney - Tradycyjnego Festiwalu Muzycznego. Muzyka, tańce i zajęcia dla dzieci, które
odbywały się przed Kościołem, pozwoliły zjednoczyć ludzi oraz stworzyć otwartą i przyjazną
atmosferę. Przedstawiciele szerokiej społeczności, którzy nigdy nie byli w Kościele i być może nigdy
go nie odwiedzą, przyszli, aby uczestniczyć w aktywnościach i poznać wiarę Metodystów.
Inne działanie polegało na wdrożeniu w szkołach oraz wśród ludzi młodych programów
ukierunkowanych na podnoszenie świadomości zróżnicowania religijnego, w celu zapobieganiu
międzypokoleniowemu przekazywaniu wrogości względem wyznawców innej wiary. Program
obchodów „Dnia Różnorodności” objął coroczne obozy letnie organizowane przez niektóre
z kluczowych klubów młodych w regionie Leitrim. Informacja zwrotna otrzymana ze strony młodych
ludzi uczestniczących w muzycznych warsztatach treningu różnorodności pokazała, że dostarczyły im
one narzędzi do odkrycia i poznania różnic religijnych w pozytywny sposób. Trening różnorodności
pomógł młodym ludziom stać się bardziej wrażliwymi na istniejące różnice religijne oraz nauczył ich
szacunku wobec ludzi wyznających inną wiarę, posiadających inną kulturę i charakteryzujących się
innym pochodzeniem.

41

A publication of the Consortium of Pobal and the Community Relations Council. Case Studies and Resource
Notes. Learning from Local Case Studies and Resource Notes from the 14 PEACE III Partnerships…op.cit., s. 23.

123

Case study: „SPIRAL”42
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

2010 - 2011
238 382 EUR
Diversity Challenges, Centrum Netwell, Instytut Technologiczny
w Dundalk
Louth i Armagh, osoby starsze i młodzież, ofiary i ocaleni

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Cel główny:
Głównym
celem
projektu
było
wykorzystanie opowieści/historii w celu
lepszego
zrozumienia
przeszłości
i docenienia korzyści wypływających
z pokoju panującego w północnowschodnim regionie transgranicznym.
Założenia:
 Promocja i dzielenie się wiedzą
pomiędzy obywatelami żyjącymi
w regionach, gdzie panuje
pokój, w celu wsparcia lokalnych społeczności w zrozumieniu i docenieniu innych
społeczeństw.
 Wsparcie i wdrożenie rozwoju przywództwa w budowaniu pokoju w regionie.
 Zorganizowanie forum, w którym ludzie starsi mogli dzielić się swoimi doświadczeniami
związanymi z konfliktem.
 Uczestnictwo w trwającym procesie przeobrażania konfliktu i zrównoważonego pokoju.
Inicjatorzy projektu zakładali, że dzielenie się wiedzą na temat bolesnej przeszłości będzie niezwykle
trudne. Dziesiątki lat trwającego konfliktu i przemocy w północnym regionie wpłynęło
w różnoraki sposób na jego mieszkańców. Wśród nich znalazły się osoby, które zostały nim dotknięte
bezpośrednio (byli więźniowie polityczni, służby bezpieczeństwa, ofiary i ocaleni, wysiedleńcy) lub
pośrednio (osoby żyjące w strefie zakazanej, przekraczające granicę, ranni lub zabici przyjaciele
i sąsiedzi). Dzięki realizacji projektu ludzie, którzy mieli do czynienia z tamtymi bolesnymi
wydarzeniami, mogli dzielić się swoimi opowieściami i doświadczeniem z innymi.
Punktem wyjścia projektu „SPIRALA” była praca z osobami starszymi, które żyły w czasach konfliktu,
a także asystowanie im w dzieleniu się doświadczeniem oraz w kształceniu młodzieży i szerokiej
społeczności. Wykorzystano w tym celu prawdziwe historie, których celem było zainspirowanie
młodych do zastanowienia się nad własnym życiem oraz nad represjami, których doświadczają ludzie
w trakcie trwania konfliktu.
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Case study: „Older Persons Peace Project”43
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

2008 - 2010
211 000 EUR
Monaghan Integrated Development Ltd.
region Monaghan, osoby starsze i młodzież w ramach działań
międzypokoleniowych

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Cel główny:
Głównym celem projektu było zbudowanie (na
poziomie lokalnym) pozytywnych relacji
pomiędzy osobami starszymi zamieszkującymi
region Monaghan, które polegało na:
 włączeniu ww. osób w szereg różnego
rodzaju działań służących budowaniu
pokoju
i
skierowanych
na
zaspokojenie ich potrzeb;
 proaktywnym
przeciwdziałaniu
negatywnym
doświadczeniom
życiowym i ograniczeniom ich szans
rozwoju,
które
wynikają
z traumatycznych przeżyć.
W ramach projektu zrealizowano pięć głównych grup działań:
Szkolenia z zakresu przywództwa w budowaniu pokoju: przeprowadzono dwa szkolenia z zakresu
przywództwa w budowaniu pokoju, adresowane do ludzi starszych z regionu Monaghan. Ich celem
było wyposażenie osób, które żyły w czasach konfliktu, w umiejętności niezbędne do pracy w różnych
obszarach budowania pokoju pomiędzy społecznościami, z których osoby te pochodzą. W szkoleniu
przeprowadzonym przez Centrum Glencree na rzecz Pokoju i Pojednania w mieście Monaghan
i Castleblayney wzięły udział 23 osoby.
Warsztaty poświęcone budowaniu pokoju: zorganizowano trzy warsztaty poświęcone budowaniu
pokoju. W pierwszym prowadzonym przez dwóch przedstawicieli Programu Przywództwa na rzecz
Budowania Pokoju, wzięło udział 48 osób reprezentujących społeczność katolicką i protestancką
w Monaghan i Fermanagh. W drugim warsztacie, który odbył się w Belfaście, uczestniczyło 51 osób
(w tym osoby starsze oraz osoby reprezentujące nowe społeczności). Ostatni z warsztatów
adresowany był do społeczności prowadzących podróżniczy tryb życia z regionów Cavan i Monaghan.
Wydarzenia międzypokoleniowe: zrealizowano dwanaście programów międzypokoleniowych,
w których ludzie młodzi i osoby starsze mogły budować relacje, zawiązywać przyjaźnie oraz dzielić się
między sobą wiedzą i doświadczeniem.
Wydarzenia networkingowe: przeprowadzono osiem wydarzeń networkingowych adresowanych do
różnych społeczności, z czego pięć miało charakter transgraniczny.
Indywidualne wsparcie: 85 osób zagrożonych wykluczeniem, mieszkających samotnie oraz
posiadających inne ograniczenia, które uniemożliwiały im pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
otrzymało indywidualne wsparcie.
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Case study: „Silent Voices”44
Czas trwania projektu:
Budżet projektu:
Interesariusze projektu:
Obszar oddziaływania
i grupy docelowe projektu:

listopad 2008 - czerwiec 2011
60 000 EUR
Rada Regionu Donegal, biblioteki, Grupa Kierująca składająca się
z przedstawicieli grup docelowych i instytucji partnerskich
region Sligo, przedstawiciele zróżnicowanych środowisk

f

STRESZCZENIE PROJEKTU:
Projekt
był
próbą
„uchwycenia”
niesłyszalnych i cichych głosów ludzi,
którzy
zostali
głęboko
dotknięci
konfliktem i którzy nigdy wcześniej nie
odczuwali potrzeby dzielenia się swoimi
historiami
z innymi, ale w końcu zdecydowali się to
zrobić. Jest to seria zarejestrowanych
niejawnie
podczas
wywiadów
pogłębionych historii przedstawiających
przyczyny konfliktu w Slingo z szerokiej
perspektywy. Fragmenty wspomnianych
historii
zostały
udokumentowane
i opublikowane.

Kluczem do powodzenia projektu było niezwykle aktywne i partycypacyjne zaangażowanie
przedstawicieli Grupy Sterującej, którzy wzięli odpowiedzialność za wszystkie aspekty związane
z realizowaną inicjatywą. Aby osiągnąć lepszy efekt związany z przekazywaniem wiedzy przez osoby
dotknięte konfliktem, wykorzystano różnorodne modele opowiadań. W celu zapewnienia
odpowiedniej reprezentatywności osób uczestniczących w wywiadach, skorzystano z pomocy
facylitatorów, którzy byli rekrutowani na potrzeby projektu. Spotykali się oni regularnie z Grupą
Sterującą i rozwiązywali problemy pojawiające się w trakcie trwania przedsięwzięcia.
Liczba opowiadań, które miały ukazać się w publikacji, wynosiła początkowo 16, jednak ostatecznie
wzrosła do 28. Historie dotyczyły między innymi dziecka dorastającego w bezpiecznym domu; kobiety
ze Slingo żyjącej w strachu przed bombardowaniem Crossmaglen, czy niepokojów na granicy celnej
w strefie izolowanej. Jeżeli było to konieczne, każda osoba zaangażowana w projekt miała możliwość
skorzystania ze wsparcia.
Publikacja została wydana w 1000 egzemplarzach, z czego 700 sztuk zostało rozdystrybuowanych
w ciągu dwóch tygodni od ukazania się nakładu. Opracowanie jest również dostępne w wersji on-line.
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Załącznik/Příloha/Appendix 11
„The Peace Link”45
„The Peace Link” to kompleks sportowy w Monaghan, składający się między innymi z: 400 metrowej
bieżni tartanowej, boiska do piłki nożnej z murawą trawiastą, boiska wielofunkcyjnego,
wielofunkcyjnej przestrzeni do uprawiania różnych rodzajów sportu, centrum sportowego
z kręgielnią, salą do karate, strzelnicą łuczniczą, boiskiem przystosowanym do gry w badmintona,
piłkę halową, koszykówkę, boccia i wiele innych. Kompleks powstał dzięki środkom pochodzącym
z programu transgranicznego PEACE i stanowi doskonały przykład jednoczenia podzielonych niegdyś
społeczności poprzez budowę i wspólne wykorzystanie infrastruktury sportowej. Świadczy o tym
chociażby wymowne hasło znajdujące się na ścianie jednej z sal ośrodka zaadaptowanych na
siłownię: „Budowanie relacji poprzez sport”, a także liczba osób korzystających z jego infrastruktury
(kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Irlandii i Irlandii Północnej rocznie).

45
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Załącznik/Příloha/Appendix 12
Współpraca transgraniczna w obszarze Górnego Renu: model pojednania francuskoniemieckiego? Analiza historyczna na podstawie sześciu studiów przypadku 46
Granice w Europie są często źródłem bolesnych wspomnień, wojen, konfliktów, strat. Jednakże od
rozpoczęcia procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej granica staje się również znakiem
nadziei, pojednania narodów europejskich. Ta podwójna symbolika granicy - separacji i integracji jest odczuwalna zwłaszcza w regionach transgranicznych - terytoriach znajdujących się bardzo blisko
granicy. Dla pionierów współpracy transgranicznej w Europie jak na przykład Alfreda Mozera jednego z założycieli Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w 1971 r., głównym celem
tej współpracy jest „wznoszenie się ponad granice narodowe” oraz „leczenie ran zadanych przez
historię”.
W obszarze Górnego Renu gdzie krzyżują się trzy granice narodowe niemiecka, francuska
i szwajcarska, to podwójne znaczenie granicy jako miejsce pojednania i blizna historii staje się ideą
przewodnią rozwoju relacji przygranicznych. Region ten jest bez wątpienia naznaczony konfliktami
francusko-niemieckimi od wojny trzydziestoletniej do końca II wojny światowej, jak również wieloma
granicami naturalnymi: rzeką Ren, granicami pasm górskich - Wogezami po stronie francuskiej,
Alpami po stronie szwajcarskiej, Czarnym lasem po stronie niemieckiej. Jednakże od lat 60. XX wieku
w tym regionie rozwija się współpraca transgraniczna, która może być dziś uznana jako jedna
z najstarszych i lepiej doświadczonych w Europie - przez niektórych nawet postrzegana jako „model
integracji europejskiej”.
Na podstawie sześciu studiów przypadku współpracy transgranicznej w obszarze Górnego Renu od
1963 r. do obecnych czasów pokazana zostanie złożoność procesu pojednania na poziomie lokalnym
oraz wielopłaszczyznowość granicy.
Studium przypadku nr 1: współpraca transgraniczna jako sposób na pojednanie i budowanie
tożsamości (trans)regionalnej: Regio (1963 r.)
W 1963 r. powstaje Regio Basiliensis - stowarzyszenie, którego celem jest rozwijanie współpracy
pomiędzy miastem Bâle i miastami sąsiednimi we francuskim departamencie Górny Ren i krajem
badeńskim. Główna motywacja szwajcarskich inicjatorów stowarzyszenia jest przede wszystkim
natury gospodarczej. Głoszonym zadaniem Regio Basiliensis jest więc promowanie rozwoju
gospodarczego
w mieście Bâle i w obszarze kraju badeńskiego, Alzacji i Szwajcarii. Znajduje ono swoje
odzwierciedlenie w działaniach transgranicznych, takich jak między innymi: problemy natury celnej i
fiskalnej na granicy, problemy związane z podatkami przy realizacji wspólnych projektów, analiza
użyteczności korzystania z rzemiosła kraju sąsiedniego. Stowarzyszenie promuje na przykład
implementację szwajcarskich przedsiębiorstw w kraju sąsiednim. Pojawiają się projekty służące
poprawie sieci transportu transgranicznego (budowa autostrady, rozwój sieci regionalnych pociągów,
budowa dwunarodowego lotniska). Jednakże potrzeba gospodarcza nie jest jedynym czynnikiem
uruchamiającym francusko-niemiecko-szwajcarską współpracę transgraniczną.
Prawdziwa motywacja pionierów Regio Basiliensis, jak na przykład Hansa Brinera, była natury
ideologicznej. Chcieli oni poprzez współpracę zagoić rany powstałe podczas dwóch wojen światowych
wśród ludności regionu Górnego Renu. Poza celem polegającym na obronie pokoju pojawia się też
wizja współpracy transgranicznej postrzeganej jako sposobu na zbliżanie ludności transgranicznej
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w obszarze francusko-niemiecko-szwajcarskim wokół miasta Bâle, tworząc wspólną tożsamość
regionalną opartą na wspólnej historii. W celu rozwijania poczucia przynależności regionalnej
i zbliżenia mieszkańców, Regio Basiliensis wspiera organizację licznych spotkań transgranicznych (np.
wymiany sportowe dla uczniów). Idea współpracowania transgranicznego w celu utrzymania pokoju
i zbliżenia ludności regionu Górnego Renu staje się prawdziwym lejtmotywem Regio Basiliensis.
Studium przypadku nr 2: współpraca transgraniczna jako sposób na pojednanie i potwierdzenie
przynależności narodowej: Umowa międzyrządowa z Bonn (1975 r.)
W latach 70. XX w. rozpoczyna się etap instytucjonalizacji współpracy francusko-niemieckoszwajcarskiej. W 1975 roku umowa międzyrządowa z Bonn tworzy oficjalne struktury współpracy:
francusko-niemiecko-szwajcarską komisję międzyrządową.
Umowa ta nie zmienia celu współpracy. Kładzie ona nacisk na konieczność wspierania badań
i rozwiązań problemów transgranicznych. W umowie wymienione są praktycznie wszystkie dziedziny
współpracy, z uwzględnieniem „leczenia ran zadanych przez historię”.
Instytucjonalizacja, o której mowa, włącza do współpracy transgranicznej obszaru reńskiego
podmioty z poziomu krajowego. Jednym z celów Paryża, który przyświecał zainicjowaniu umowy
międzyrządowej z Bonn, była wola sprawowania kontroli nad współpracą transgraniczną. Z obawy
przed alzackim autonomizmem i separatyzmem, Państwo francuskie stwarza międzyrządowe
struktury współpracy, które służą jej wzmocnieniu. W 1990 roku ta współpraca instytucjonalna
zostaje zreformowana. W 1991 roku oba regionalne komitety łączą się w jeden organizm Konferencję Górnego Renu, która powołuje kilkanaście tematycznych grup roboczych ds. współpracy.
W roku 2000 umowa z Bâle ratyfikuje w traktacie międzyrządowym zmianę polegającą na
poszerzeniu zakresu współpracy na całą Szwajcarię Północno-Zachodnią.
Studium przypadku nr 3: współpraca transgraniczna jako sposób na pojednanie i potwierdzenie
przynależności narodowej: Kongresy trójstronne (1988-2008)
Współpraca transgraniczna może również stanowić potwierdzenie przynależności narodowej.
W 1988 r. w momencie powstania nowego tworu instytucjonalnego współpracy - kongresów
trójstronnych - następuje zmiana ukierunkowania regionu Górnego Renu. Cel związany
z pojednaniem jest wciąż obecny, ale staje się już tylko celem pośrednim.
Pierwszy raz w historii współpracy transgranicznej mówi się o inicjatywie regionalnej na rzecz
zbliżenia relacji francusko-niemieckich. Przewodniczący Landu Badenia-Wirtembergia i Regionu
Alzacji podejmują decyzję o organizowaniu regularnych konferencji przez jednego z partnerów
regionalnych Górnego Renu. Każda ze stron angażuje się we współpracę transgraniczną służącą
wzmocnieniu rangi politycznej regionu postrzeganego jako jednostka transnarodowa. Od tej pory
zaciera się granica państwowa.
Celem tematycznych kongresów jest włączanie nowych partnerów reprezentujących administrację
publiczną, stowarzyszenia oraz sektor prywatny we współpracę i rozwijanie wspólnych projektów
w danej tematyce. Pierwszy kongres odbył się 22-23 września 1988 r. w Kehl. Dotyczył on tematyki
związanej z transportem. Aktywne uczestnictwo francuskich samorządów terytorialnych
w kongresach przyczynia się do łączenia relacji transgranicznych mieszkańców, ich zbliżenia, a nawet
pojednania, czego przykładem mogą być na przykład Kongresy trójstronne w temacie: „Młodzież,
kształcenie, zatrudnienie” w 1995 r., „Wspólne życie w obszarze Górnego Renu” w 2002 r.,
„Społeczeństwo obywatelskie” w 2012 r. Jednakże od 2012 roku Kongresy trójstronne ustępują
miejsca zdarzeniom realizowanym w czterech filarach (polityka, gospodarka, nauka, społeczeństwo
obywatelskie) przez Metropolitalny Region Górnego Renu.
Kwestia przynależności regionalnej we współpracy transgranicznej w obszarze reńskim znów zostaje
podważona wraz z aktualną reformą regionalną we Francji, która stawia pod znakiem zapytania
tożsamość alzackich samorządów regionalnych, włączając je do regionów Lotaryngii i SzampaniiArdenów. Konsekwencje, jakie pociągnie za sobą ta reforma administracyjna, w odniesieniu do
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struktur współpracy oraz tożsamości wspólnego Regionu Górnego Renu nie są jeszcze znane, ale na
pewno nie pozostaną one bez wpływu na cały transgraniczny euroregion francusko-niemieckoszwajcarski budowany od roku 1960.
Studium przypadku nr 4: współpraca transgraniczna jako sposób na pojednanie i integrację
europejską: program Interreg (1990)
W latach 1989-1990 Komisja Europejska podejmuje decyzję o wdrożeniu projektu pilotażowego
Pamina w pięciu regionach europejskich, w tym dla francusko-niemieckiego regionu w północnej
części obszaru Górnego Renu. Idea polega na stymulowaniu projektami transgranicznymi, stwarzając
możliwość podmiotom transgranicznym ich dofinansowania do wysokości 50% przez Wspólnotę
Europejską. W 1990 roku to podejście zostaje poszerzone o wprowadzenie programu inicjatywy
wspólnotowej Interreg do wszystkich regionów przygranicznych (wewnętrznych i zewnętrznych)
Państw członkowskich, co oznacza, że szwajcarskie kantony mogą w nich uczestniczyć. Celem
programu jest promowanie współpracy transgranicznej służącej integracji w regionach
transgranicznych. Idzie ona w parze z zadaniem polegającym na „leczeniu ran zadanych przez
historię”. W rzeczywistości program Interreg uwzględnia również wymiar ludzki, który przypomina
idee pionierów Regio: deklarowanym celem o znaczeniu symbolicznym jest też wspieranie
regionalnych działań transgranicznych w trosce o zbliżenie mieszkańców obszarów przygranicznych
Wspólnoty Europejskiej. Wraz z czterema odsłonami programu Interreg od 1990 r. do 2014 r. granica
w obszarze reńskim staje się źródłem innowacji: ponad 500 projektów Interreg zostało
zrealizowanych w różnych dziedzinach: transport, środowisko, edukacja, zagospodarowanie terenu,
badania i innowacje, itp. Dwa programy Interreg (Pamina i Górny Ren) pozwalają na realizację
projektów do 2006 r., a następnie zostają włączone do jednego wspólnego dużego programu na cały
region transgraniczny. Do pierwotnych celów współpracy określonych na początku przez Regio to
jest „leczeniu ran zadanych przez historię” i strzeżeniu pokoju dochodzi w latach 90. XX w. kolejny
dotyczący idei integracji europejskiej. Problem tej ewolucji polega jednak na tym, że Szwajcaria,
pomimo że kantony mogą uczestniczyć w programie Interreg, nie jest członkiem Unii Europejskiej
i nie wpisuje się więc zbytnio w cele integracji europejskiej określone w traktatach wspólnotowych.
Granica wspólnotowa staje się tak więc również źródłem separacji pomiędzy z jednej strony
przygranicznymi regionami niemieckimi
i francuskimi , a z drugiej strony granicą szwajcarską.
Studium przypadku nr 5: współpraca transgraniczna służąca pojednaniu francusko-niemieckiemu:
Eurodystrykt Strasbourg-Kehl (2005 r.)
Utworzenie Eurodystryktu Strasbourg-Kehl oznacza zarówno zaakcentowanie współpracy
transgranicznej na poziomie lokalnym, jak i pojednania francusko-niemieckiego.
Inicjatywa wypłynęła z najwyższego szczebla: prezydent Francji Jacques Chirac i kanclerz Niemiec
Gerhard Schröder wychodzą z pomysłem utworzenia eurodystryktu w regionie Górnego Renu
w Strasburgu i Kehlu, podczas 40. rocznicy traktatu Elizejskiego w roku 2003.
W 2005 r. podpisana zostaje konwencja powołująca Eurodystrykt Strasbourg-Ortenau. Koncept
Eurodystryktu ma zarówno wymiar lokalny, gospodarczy, jak i polityczny. Chodzi o ustanowienie stref
międzygminnych dla rozwoju współpracy transgranicznej oraz promowanie współpracy politycznej
pomiędzy włączonymi miastami/gminami.
Idea ta szybko została przeniesiona na inne tereny regionu Górnego Renu. W 2005 r. powstaje
Eurodystrykt „Grand Pays de Colmar – Région Freiburg”. W 2007 r. powstaje Eurodystrykt w Bâle.
W 2008 r. Regio Pamina decyduje przekształcić się również w Eurodystrykt.
Pomysł utworzenia Eurodystryktu Strasbourg-Kehl/Ortenaukreis jest ściśle związany z ideą integracji
europejskiej i zszywania granicy. Tak jak ojcom założycielom Europy chodziło o puszczenie
w niepamięć „bolesnych” wspomnień związanych z granicą, podobna idea przyświeca utworzeniu
Eurodystryktu.
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Eurodystryktu Strasbourg-Kehl/Ortenaukreis szybko wyposaża się w osobowość prawną. 1 lutego
2010 r. przyjmuje formę Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z siedzibą w Kehl. Cel
jaki mu przyświeca to poprawa życia codziennego mieszkańców żyjących w Eurodystrykcie
w następujących dziedzinach: mobilność, zdrowie, dwujęzyczność, kultura i partycypacja
obywatelska. Wiele projektów Eurodystryktu ma na celu „wymazanie” granicy Renu. Dwoma
najbardziej znaczącymi projektami są bez wątpienia dwa projekty Interreg zrealizowane w 2004 roku
- ogrodu obu brzegów polegającego na zagospodarowaniu obu brzegów rzeki Ren dla celów
rekreacyjnych oraz wybudowania mostu na Renie dla pieszych i rowerzystów.
Warto również wspomnieć o trzech projektach własnych flagowych Eurodystryktu: pierwszy
polegający na umożliwieniu obywatelom francuskim mieszkającym w Kehl odnowienia dowodów
osobistych i paszportów w specjalnie powołanym do tego wydziale w Ratuszu w Strasburgu (zamiast
w Ambasadzie Francji w Mayance); drugi dotyczący stworzenia francusko-niemieckiego Domu
Dziecka zlokalizowanego blisko mostu Europy w Strasburgu (2013 r.); trzeci związany z realizacją linii
tramwajowej Strasbourg-Kehl (2017 r.).
Studium przypadku nr 6: region transgraniczny jako miejsce (nie)porozumień międzykulturowych
Postęp współpracy transgranicznej w obszarze Górnego Renu nie oznacza, że proces pojednania
dobiegł końca i że relacje zawsze są przyjacielskie, a stosunki międzykulturowe idealne między
sąsiadami.
Na początku XXI w. Infobest Kehl-Strasbourg przeprowadziła badanie, które pokazało, że mieszkańcy
nawet jeśli regularnie przekraczają granicę w celu zrobienia zakupów i nawet jeśli są pozytywnie
nastawieni na współpracę, to napotykają na liczne trudności międzykulturowe (problemy językowe,
różnice administracyjne, problemy edukacyjne, itp.), które utrudniają im zbliżenie się do sąsiada,
nawiązanie kontaktów nie tylko handlowych czy poczucie przynależności do wspólnoty
transgranicznej. Nie wydaje się, żeby rany zadane przez historię zostały całkowicie zagojone.
Ponadto, granica nadal pozostaje niestety granicą – w pierwszej kolejności polityczną, która od czasu
do czasu może ponownie zostać zamknięta, następnie administracyjną, gdyż urzędy/biura po obu
stronach granicy pracują zazwyczaj zgodnie z logiką narodową, w której nie ma miejsca dla obywatela
transgranicznego, w końcu mentalną, międzykulturową, związaną z tożsamością.
Podsumowanie
Granica może równie dobrze dzielić, jak i łączyć. Funkcje granicy są przeróżne, nie tylko pozytywne.
Celem współpracy transgranicznej w obszarze reńskim jest kontynuowanie takiego podejścia, które
dąży do „wznoszenia się” ponad granicą Renu i całkowitego wyeliminowania negatywnych wpływów
granicy.
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Załącznik/Příloha/Appendix 13
Międzynarodowe Centrum im. Alberta Schweitzera47
Centrum jest edukacyjnym schroniskiem młodzieżowym finansowanym przez Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (stowarzyszenie nadzorujące utrzymanie niemieckich grobów wojskowych).
Powstał w 1994 r. Każdego roku gości ok. 4000 osób, w 75% młodych ludzi, zwłaszcza w wieku
szkolnym. W weekendy gości różnego rodzaju stowarzyszenia.
Jest jednym z pięciu tego typu centrów w Europie. Ich cechą szczególną jest ich usytuowanie
w pobliżu wojskowego cmentarza niemieckiego. Stąd pierwszym zadaniem Centrum jest
opowiadanie „o tym, co się tutaj stało”.
Zespół Centrum jest dwujęzyczny i dwukulturowy. Jego celami są: mediacja międzykulturowa,
przekaz historyczny, kształtowanie świadomości politycznej i obywatelskiej. Jest to prawdziwa mała
fabryka historii. Tutaj zbierane są dane/dokumenty o rodzinach, przeprowadzane są rozmowy,
wywiady z rodzinami naznaczonymi historią i w ten sposób tworzone są domowe archiwa. Są one
następnie udostępniane gościom po to, aby mogli odkrywać przejmującą historię.
Centrum oferuje całą gamę zróżnicowanych modułów pedagogicznych. Są gotowe propozycje
pobytów, jak również oferta pobytu może zostać przygotowana na zamówienie - zgodnie
z potrzebami, preferencjami.
Centrum stara się łączyć kwestie historyczne z aktualnymi sprawami lub z zagadnieniami natury
filozoficznej bądź etycznej.
Część Centrum stanowi Niemiecki Cmentarz Wojskowy w Niederbronn-les Bains, na którym
spoczywają szczątki żołnierzy poległych w latach 1939-1945. W chaosie walk prowadzonych na
północnym-wschodzie Francji podczas II wojny światowej, zabici żołnierze zostali pochowani na
terenie ponad 774 gmin znajdujących się w tym regionie. Na początku lat 60. ubiegłego wieku na
podstawie zawartej między Francją a Niemcami umowy o pochówku wojskowych, szczątki żołnierzy
niemieckich ekshumowano i przeniesiono na niemiecki cmentarz wojskowy Niederbronn-les-Bains.
Miało to miejsce 1 października 1966 roku. Wówczas to szczątki 15835 osób, głównie żołnierzy,
spoczęły w tym miejscu. Od tamtego czasu ich liczba stale rośnie, ponieważ również dziś ludzie
znajdują fragmenty kości lub ubiorów wojskowych datowane na okres II wojny światowej. Na
cmentarzu znajdują się obecnie groby 1500 niezidentyfikowanych żołnierzy, a także 2200 żołnierzy
SS. Polegli reprezentują łącznie 17 narodowości, a są wśród nich przedstawiciele różnych profesji:
żołnierze, cywile, więźniowie wojenni oraz przestępcy. Najmłodszą osobą pochowaną na cmentarzu
jest 16. letni niemiecki chłopiec należący do Hitlerjugend. Konfrontacja z francusko-niemiecką
historią, której częścią byli również Polacy, pozostawiła trwały ślad w świadomości wszystkich, którzy
odwiedzili to miejsce.
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Załącznik/Příloha/Appendix 14
Muzeum pamięci Alzacja-Mozela48
Muzeum pamięci Alzacja-Mozela jest owocem woli regionalnej. Jego celem jest próba wyjaśniania
skomplikowanej historii Alzacji i Mozeli, zwłaszcza z okresu Drugiej Wojny Światowej.
Mieszkańcy regionu przygranicznego 75 lat byli miotani między dwoma krajami Francją i Niemcami.
W latach 1940-1945 Alzacja i Mozela były jedynym obszarami francuskimi, które zostały aneksowane
przez III Rzeszę, i które zaznały ogromnej przemocy reżimu totalitarnego - ewakuacje, wygnania,
ideologia nazizmu, zaciąganie siłą do wojska, stawianie oporu, deportacje.
Miejsce to oferuje lekcję historii przeznaczoną dla każdego zainteresowanego, która uczy nas
konieczności zjednoczenia Europejczyków w ich różnorodności i poszanowaniu godności każdego,
aby móc im zagwarantować pokój i wolność.
GENEZA
Ośrodek interpretacji historycznej opowiadającej historię Alzatczyków i mieszkańców Mozeli powstał
z inicjatywy Jean Pierre’a Masseret, ówczesnego Sekretarza Stanu byłych Kombatantów i Ofiar
Wojny, popartej przez regionalnych radnych.
W 1999 r. zapada decyzja o powołaniu Muzeum pamięci Alzacja-Mozela w miejscowości Schirmeck.
Schimeck był miejscem obozu więziennego otwartego przez nazistów w 1940 r. Muzeum znajduje się
blisko miejsca byłego obozu koncentracyjnego w Struthof i Europejskiego Centrum Deportowanych
Członków Ruchu Oporu.
Muzeum zostaje otwarte 18 czerwca 2005 r.
Od 2016 r. rozpoczęto prace zmierzające w kierunku uczynienia z Muzeum również miejsca
opowiadającego o historii integracji europejskiej.
1 października 2017 r. otwarto odnowione i poszerzone o tę funkcję Muzeum.
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Załącznik/Příloha/Appendix 15
Współpraca transgraniczna w Katalońskim Obszarze Transgranicznym49
Zarys historyczny
Od śmierci Franco w 1975 r. i nowych rządów króla Hiszpanii Don Juana Carlosa rozpoczyna się nowa
era. Nie kontynuuje on polityki Franco, przeciwnie dąży do pojednania wszystkich Hiszpanów poprzez
monarchię demokratyczną i parlamentarną. Rozpoczyna się proces demokratycznych zmian.
Dokonują się ważne reformy takie jak: amnestia polityczna i społeczna, legalizacja partii politycznych,
wybór dwóch izb w głosowaniu powszechnym, swoboda tworzenia związków zawodowych,
przywrócenie prawa do strajku, niezależność narodowa i regionalna. 29.09.1977 r. przywrócona
zostaje Generalitat de Catalunya, a 24.10.1977 r. Josep Terradellas po 40 latach wygnania staje się
tymczasowym pierwszym prezydentem.
Nowa konstytucja przyjęta 6.12.1978 r. w referendum precyzuje sposób wdrażania procesu
autonomii. Statut autonomii Katalonii jest również zatwierdzony w drodze referendum
w październiku 1979 r., a 20.03.1980 r. wybranych zostaje w głosowaniu powszechnym 135 członków
Parlamentu. W kolejnym miesiącu 24.04.1980 r. wybierają oni Jordiego Pujol na prezydenta
Generalitat de Catalunya. Język kataloński wychodzi z ukrycia.
Na płaszczyźnie polityki zewnętrznej, rząd hiszpański stawia sobie za cel całkowitą integrację
międzynarodową i pełne uczestnictwo w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. W październiku
1977 r. Hiszpania przystępuje do Rady Europy i ratyfikuje Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Negocjacje na linii Madryt-Bruksela, które rozpoczynają się w lutym 1979 r. są długie i trudne.
Dopiero 1.01.1986 r. Hiszpania staje się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.
Zmiany dokonują się we wszystkich miastach i miasteczkach zlokalizowanych w południowej części
masywu Albera, jak również mają wpływ na ich relacje z miejscowościami na północy. Od 1976 r.
dzięki ociepleniu kontaktów uruchomiona zostaje autostrada, która symbolizuje „początek procesu
rzeczywistej integracji Hiszpanii we wspólnocie”.

[Przykłady transgranicznych dokonań od 1975 r.] 50:
Francusko-hiszpański Ośrodek Współpracy Policyjnej i Celnej
Od 1962 r. Francja i Hiszpania rozpoczęły koordynowanie wspólnych działań poprzez zawieranie
różnych umów o współpracy (1962 r., 1997 r. - w zakresie celnictwa), (1995 r., 1996 r. - w zakresie
policji). Porozumienie z 1996 r. umożliwiło utworzenie 4 wspólnych komisariatów, w tym jednego
w Perthus. Inne umowy szczegółowe połączyły oba kraje w kwestiach karnych, walki z terroryzmem
czy przemytu środków odurzających. Wraz z podpisaniem traktatu w Blois (lipiec 1998 r.,
ratyfikowany w czerwcu 2003 r.) postawiono kolejny krok w kierunku wzmacniania współpracy
poprzez utworzenie nowych dwunarodowych struktur: Ośrodków Współpracy Policyjnej i Celnej,
które zastąpiły miejsce wspólnych komisariatów. Poza zbieraniem i wymianą informacji, ich głównym
zadaniem jest walka z nieunormowaną imigracją, przemocą na granicy, przemytem oraz profilaktyka
zagrożeń porządku publicznego. Mogą one również na wniosek państw i zgodnie z artykułem 2
49
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konwencji z Schengen przywrócić w danych miejscach stałe kontrole na granicy. Pierwszy tego typu
ośrodek utworzono 25.11.2002 r. w Perthus - Jonguera. Francusko-hiszpański Ośrodek znajdujący się
na granicy przy autostradzie mieścił w 2003 r. 30 funkcjonariuszy, w tym 18 policjantów, żandarmów
i celników francuskich oraz 12 przedstawicieli hiszpańskiej policji, straży miejskiej i celnej. Bilateralna
umowa z końca 2002 r. uzupełniająca traktat z Blois umożliwia każdej służbie patrolować w układzie
mieszanym w mundurze i uzbrojeniu na terytorium drugiej strony. W 2008 r. Ośrodek liczył 54
policjantów i celników, w tym 9 członków policji katalońskiej (Mossos d’esquadra).
Relacje transgraniczne w sąsiedztwie
Relacje te zawiązują się z inicjatywy lokalnych polityków i członków stowarzyszeń z obu stron granicy.
Ich wysiłki doprowadzają do utworzenia w 1992 r. stowarzyszenia „Albera Viva” w północnej części
masywu, które składa się z 13 gmin, oraz konsorcjum (consorci) o tej samej nazwie, w południowej
części masywu, które liczy 23 gminy. Dwoistość struktur nie wynika z woli ich twórców, ale jest
rezultatem braku wspólnej struktury prawnej na prawie europejskim. „Albera Viva” podejmuje
działania transgraniczne w różnych dziedzinach: wycieczki, targi, spotkania, konferencje, wydanie
„Transgranicznego przewodnika opactw” w 1996 r. i „Transgranicznego przewodnika wycieczek”
w 2000 r.
W tych samych latach podobne starania podejmowane są przez merów 9 gmin od Collioure po
Cadaqués. Prowadzą one do utworzenia stowarzyszenia „Association Cap de Creus - Cap Sant
Vicens”, którego celem jest rozwijanie projektów leżących w interesie poszczególnych miast typu:
zapobieganie zanieczyszczeniom w rejonie morskim, wspólna promocja turystyczna, itp.
W 1999 r. le Pays Pyrénées Méditerranée poświęca jeden z czterech punktów Strategii Rozwoju
współpracy transgranicznej, stawiając jej za cel wspieranie wymiany sąsiedzkiej, rozwijanie
i urozmaicanie regularnej współpracy pomiędzy podobnymi instytucjami z obu stron granicy oraz
realizację projektów wspólnych. Na płaszczyźnie organizacyjnej wyposaża się on w związku z tym
w transgraniczną komórkę w celu wspierania wszystkich inicjatyw w tym zakresie.
Pojawiają się również inne działania transgraniczne w dziedzinie kultury (wydanie publikacji),
ratownictwa morskiego i morskich badań naukowych.
Interreg III
Przykłady projektów realizowanych w partnerstwie transgranicznym (lata 2000-2006):
 „Albera : Pamięć i Ziemia” (« L’Albera : Mémoire et Terre ») - projekt zarządzany przez Pays
Pyrénées-Méditerranée, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Albera Viva (Association Albera
Viva), Radą Comarcal de l’Alt Empordà (Consell Comarcal de l’Alt Empordà), Uniwersytetem
Perpignan Via Domitia (Université de Perpignan Via Domitia) poprzez Instytut francuskokataloński oraz Uniwersytetem w Barcelonie (Université Autonome de Barcelona). Celem
projektu było zebranie informacji dzięki żyjącej pamięci od mieszkańców masywu i wdrożenie
programu badawczego. W program zaangażowanych było 69 uniwersytetów i historyków,
stworzono 61 komunikatów i artykułów. Powstały m.in. publikacje naukowe: „L’Albera i el
patrimoni en l’espai transfronterer” (Figueres, 2004 r.), „L’Albera, terre de passage, de
mémoire et d’identités” (Banyuls-sur-Mer, 2005 r.), „L’Albera, vignes et vignerons” (2004 r.),
„L’Albera, architecture populaire et traditionnelle” (2006 r.);
 „Pireneje śródziemnomorskie, góry, które zbliżają” (« Pyrénées méditerranéennes,
la montagne qui rapproche ») – projekt realizowany przez Generalitat de Catalunya i Office
National des Forêts (O.N.F.) [instytucja zarządzająca lasami państwowymi we Francji]51.
51
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Celem projektu było wzmocnienie spójności działań transgranicznych w zarządzaniu
zasobami naturalnymi, kulturowymi i turystycznymi w masywie Albera;
Projekt poświęcony pamięci wygnanych w 1939 r. republikanów, w ramach którego
częściowo dofinansowano z EFRR otwarte w 2007 r. „Muzeum Pamięci Wygnania” (« Musée
Mémorial de l’Exil ») w la Jonquera oraz „Międzynarodowy Ośrodek Dokumentacji i Badań
nad masową emigracją wygnańców” (« Centre International de Documentation et d’Études
sur la Retirada ») (CIDER) w Argelès-sur-Mer.

Przyszłość pełna obietnic
Wszystkie te lata pracy pozwoliły różnym partnerom - instytucjom, uniwersytetom, stowarzyszeniom
lepiej się poznać. Na płaszczyźnie europejskiej pojawia się nowe ponadnarodowe narzędzie prawne
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Wiele czynników w krótkim czasie
redukuje pozostałe bariery mentalne, postawy pełne obaw, zachowawcze i inne naciski
protekcjonistyczne. Nowy program Interreg IV (2007-2013) jest elementem uzupełniającym
konstrukcję, jaką staje się z jednej strony Eurodystrykt Katalońskiego Obszaru Transgranicznego
(Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier), z drugiej perspektywa utworzenia Euro-Institutu.
Celem Eurodystryktu jest „wzmacnianie, budowanie i harmonizacja katalońskiego obszaru
transgranicznego”. Posiada on osobowość prawną, jaką jest EUWT. Jego sygnatariuszami są
następujące instytucje: Generalitat de Catalunya, Departament Pyrénées-Orientales, miasta
Perpignan i Girona, liczne gminy i wspólnoty aglomeracji i gmin, a także inne podmioty lokalne.
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Załącznik/Příloha/Appendix 16
Współpraca międzyszpitalna - transgraniczny, wspólny szpital regionu Cerdanya i Capcir52
Charakterystyka terytorium:
 odizolowanie geograficzne: obszar górski obejmujący 794 km² (jeziora i stacje narciarskie),
podzielony na dwie części przez granicę, niekiedy odseparowany przez warunki klimatyczne;
 populacja młoda i zmienna: 30 000 mieszkańców, w tym 15 000 - strona francuska, 15 000 strona katalońska; znaczący i regularny napływ turystów (sięgający do 130 000 osób).
Oferta opieki lekarskiej i zdrowotnej [stan przez wybudowaniem transgranicznego szpitala) 53:
 strona katalońska: 1 szpital opieki krótkoterminowej w Puigcerdà świadczący usługi na całym
terytorium;
 strona francuska: rozbudowana oferta opieki lekarskiej, rehabilitacja funkcjonalna, opieka
długoterminowa.
Dwa sposoby administracji różniące się od siebie, systemy opieki zdrowotnej całkowicie różniące się
od siebie, kultura korzystania z usług zupełnie inna.
Identyfikacja potrzeb, dążenie do poprawy podstawowych założeń
 po pierwsze, lepsza organizacja świadczeń pomocy ratunkowej;
 następnie, poprawa dostępności do usług opieki krótkoterminowej.
W stronę wspólnego transgranicznego szpitala - cele projektu:
 utworzenie transgranicznego organizmu służącego budowie i zarządzaniu szpitalem dla
pacjentów wymagających opieki krótkoterminowej, który będzie odpowiadał na potrzeby
całej ludności regionów Cerdanya i Capcir;
 powołanie organizacji opartej na jednej kulturze zdolnej do zintegrowania korzyści dwóch
systemów;
 wybudowanie wspólnego szpitala, który będzie głównym ośrodkiem transgranicznej sieci
zdrowia w poszanowaniu praw i obowiązków obywateli obu państw;
 zagwarantowanie wyjątkowego sposobu zarządzania partycypacyjnego;
 szpital wpisujący się w jedyne w swoim rodzaju terytorium uwzględniający schemat
programu zdrowotnego obu regionów.
Usługi szpitala:
 medycyna ogólna
 chirurgia
 ginekologia położnicza
 pediatria
 chirurgia specjalistyczna
 chirurgia urazowa
 anestezjologia i algezjologia
 inne
Zarządzanie projektem w partnerstwie francusko-katalońskim:
2003 r.: Komitet sterujący (INTERREG III)
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17.10.2005 r.: podpisanie w Barcelonie podczas szczytu francusko-hiszpańskiego politycznego paktu
między Hiszpanią, Francją i Katalonią w sprawie wzmacniania współpracy w obszarze zdrowia
w ramach projektu.
2006 r.: Prywatna Fundacja Transgranicznego Szpitala w Cerdanya –fundacja założona na prawie
katalońskim (takie rozwiązanie było prostsze), funkcjonowanie tymczasowe do momentu
ustanowienia ostatecznej jednostki transgranicznej, wypracowanie wspólnego sposobu zarządzania,
możliwego do przetransferowania w przyszłości, współkoordynacja.
2007-2007: EUWT Szpital w Cerdaya
Kierownictwo francuskie :
 Ministerstwo Solidarności i Zdrowia
 DHOS (Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins)
 Agence régionale de l'hospitalisation Languedoc - Roussillon
 Samorządy terytorialne (rada regionalna, rada generalna)
 lokalni politycy, posłowie z Cerdanya e Capcir
Kierownictwo katalońskie :
 Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
 Servei Català de la Salut
 Ajuntament de Puigcerdà
 Consell Comarcal de la Cerdanya
Duch i wartość projektu :
 praca w ciągłym partnerstwie;
 współkoordynowanie uzupełniające się wzajemnie (parytet);
 praca w obszarze zdrowia z fachowcami;
 zdolność reagowania i adaptacji do różnych warunków;
 posługiwanie się 3 językami (podstawa aby znaleźć odpowiednie słowo, kiedy wymaga tego
sytuacja);
 stała troska o ciągłość działań;
 stała walka o odseparowanie polityki od pracy zawodowej;
 podejście: „każdy problem jest możliwy do rozwiązania, w przeciwnym wypadku to ty jesteś
źródłem problemu”;
 jeśli marzymy w samotności, to pozostaje to tylko marzeniem, jeśli natomiast marzymy
razem w większym gronie, to staje się to rzeczywistością;
 systemy zdrowia różnią się od siebie i zawsze będą się różnić, jednak to co jest ważne to
wspólne dla wszystkich systemów wyzwania;
 dlaczego projekt jest wyjątkowy w swoim rodzaju? Być może dlatego, że odniósł sukces
w pokonywaniu uciążliwych , paraliżujących barier administracyjnych.
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Załącznik/Příloha/Appendix 17
Transgraniczny szpital w Cerdanya54
Zarys historyczny:
Od roku 2000 pomysł stworzenia szpitala w Puigcerdà jest atrakcyjny dla populacji francuskiej.
W 2003 roku projekt z programu „Interreg III” oraz opracowane studium wykonalności dowiodły że:
- istnieje potrzeba wspólnego szpitala ogólnego dla mieszkańców całego regionu Cerdanya (ok.
30 000 mieszkańców);
- konieczna jest wola, zgoda polityczna;
- szpital usytuowany w miejscowości Puigcerdà będzie zintegrowany z obiema sieciami pomocy
zdrowotnej, które istnieją po obu stronach granicy;
- należy połączyć dwie kultury pomocy zdrowotnej.

Lipiec 2006 r.: ustanowienie Prywatnej Fundacji Szpitala w Cerdanya (Fundació Privada Hospital de la
Cerdanya) - instrumentu operacyjnego i pośredniego służącego uruchomieniu projektu.
Lipiec 2006 r.: utworzenie EUWT – instrumentu prawnego umożliwiającego zarządzanie projektem
transgranicznym.
Lipiec 2007 r.: spotkanie w Perpignan, ustanowienie EUWT.
Grudzień 2007 r.: wydanie decyzji przez mera Puigcerdà w sprawie przyznania terenu na
wybudowanie szpitala.
Lipiec 2008 r.: zatwierdzenie budżetu i wydanie pozwolenia przez rząd Katalonii (Generalitat de
Catalunya) na budowę szpitala na kwotę 31,6 miliona euro.
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Sierpień 2008 r.: przedstawienie projektu lokalnym władzom Cerdanya.
Grudzień 2008 r.: otrzymanie dofinansowania EFRR INTERREG IIIA na kwotę 18,6 miliona euro.
2009 rok: rozpoczęcie prac.
2014 r.: otwarcie szpitala.
Cele projektu:
 Reorganizacja pomocy pacjentom (30 000 mieszkańcom) z dwóch państw członkowskich UE:
Hiszpania – Katalonia, Francja;
 Budowa i uruchomienie wspólnego szpitala.
Opis terytorium:
Terytorium Cerdanya obejmuje: powierzchnię ponad 1.300 km2, znaczący obszar górski z 13 stacjami
narciarskimi.
Uciążliwy klimat (śnieg, załamania pogody), który utrudnia ruch drogowy i dojazd do miejsca.
Stała liczba mieszkańców ponad 30 000 rozproszona w 53 gminach.
Znaczący napływ turystów w niektórych porach roku czterokrotnie zwiększający liczbę ludności
mieszkającej na stałe.

Odległość i czas przemieszczania się
Puigcerdà
Prades
60 km
1 godz. 15 min.
Perpignan
105 km
2 godz. 5 min.
Montpellier
257 km
3 godz. 35 min.
Toulouse
171 km
2 godz. 15 min.
Berga
60 km
55 min.
Manresa
99 km
1 godz. 25 min.
Sabadell
135 km
1 godz. 55 min.
Barcelona
150 km
2 godz. 15 min.
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Uwaga: szpitale znajdujące się w miejscowości Manresa i Barcelonie pozostają szpitalami dla
pacjentów katalońskich, szpitale znajdujące się w Perpignan i Montpellier pozostają szpitalami dla
pacjentów z Francji.
Wyposażenie techniczne Szpitala w Cerdanya:
Sale radiologii: 7
Tomograf: 1
Aparat RTG zdalnie sterowany: 1
Aparat RTG standardowy: 2
USG dopplerowskia (ogólna i ginekologiczna): 2
Mammografia: 1
Aparat rtg z ramieniem: 1
Finansowanie budowy szpitala:
Przewidywalny koszt przedsięwzięcia: 31 000 000 EUR
EFRR (60%): 18 600 000 EUR
Przewidywalny wkład własny: 12 400 000 EUR, w tym Katalonia - 7 440 000 EUR, Francja - 4 960 000
EUR
Szacunkowy personel szpitala:
Lekarze: 50 osób
Pielęgniarki / Położne: 58 osób
Salowe: 42 osoby
Pracownicy dyrekcji, administracji, przyjęć: 30 osób
Inny personel: 21 osób
SUMA: 201 osób
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