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КОНФЛІКТ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ  
ЯК ПРИКЛАД ДЕСТРУКТИВНОГО ЕТНОПОЛІТИЧНОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ЗАГРОЗА ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ BREXIT 

 
У січні 2020 р. Велика Британія офіційно залишила Європейський 

Союз, взявши в ньому участь протягом 47 років. Для того, щоб зрозумі-
ти, яким чином вплине Brexit на конфлікт у Північній Ірландії, необ-
хідно коротко схематизувати його передісторію та окреслити нинішній 
стан. На острові Ірландіяпредставлені дві держави – Республіка Ірлан-
дія, під юрисдикцією якої перебувають близько п'яти шостих острова, і 
Північна Ірландія, яка є частиною Сполученого Королівства, і під юрис-
дикцією якої перебуває решта території острова. Відкритість кордону 
між Республікою Ірландія та Північною Ірландією в межах ЄС та безпе-
решкодність руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу (4 свободи 
економічної інтеграції ЄС) були головними засадами миру та етнополі-
тичної стабільності у цьому конфліктогенному регіоні. Запровадження 
після Brexit прикордонного контролю між Північною Ірландією та 
Республікою Ірландією може призвести до відновлення конфлікту між 
католиками, які виступають за возз’єднання з Ірландією, і протестан-
тами, які прагнуть залишатися у складі Великої Британії [1]. 

Конфлікт у Північній Ірландії в історіографії часто називають Ольс-
терським за однойменною назвою однієї з провінцій о. Ірландія, котрі 
оформилися в епоху гельського правління [2, с. 74]. Своїми витоками 
цей конфліктсягає ХІІ ст., коли англо-нормандські завойовники вперше 
висадилися на території острова. За твердженням К. Горбатюк, це була 
перша англійська колонія, захоплення якої розтягнулося на п’ять 
століть, в результаті якого разом з Ірландією Англія отримала міжнаці-
ональний і міжконфесійний конфлікт, сепаратистські угрупування і 
тероризм [3, с. 241].  

Колонізація Ірландії супроводжувалася насадженням чужої ірлан-
дцям релігії та зміною етнічного складу острова. Реформація в Англії 
як релігійна боротьба проти католицької церкви і папської влади 
напряму стосувалася Ірландії, позаяк використовувалася англійським 
монархом для подальшого підкорення острова. В такий спосіб у Ірла-
ндії на цілі століття були закладені підвалини релігійного, этноконфе-
сійного конфлікту за участю двох церков: офіційної протестантської 
англіканської та неофіційної католицької, яка зазнавала пересліду-
вання з боку англійської влади, однак визнавалася і сповідувалася 
більшістю населення Ірландії. Також Англія активно проводила 
політику зміни етнічного складу Ірландії і найбільших успіхів у цьому 
досягла саме в провінції Ольстер, заохочуючи переселення населення 
до Ірландії з Англії та Шотландії. Ірландці-католики відповідали на 
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таку недемократичну з сучасної точки зору колонізаторську етнопо-
літику масовими повстаннями.  

Перші спроби формування демократичної Ірландської республіки, 
натхненної прикладами Французької революції та Американської 
війни за незалежність, були здійсненні наприкінці ХVІІІ ст. товарист-
вом «Об’єднані ірландці», які спочатку вимагали реформування держа-
вного устрою. В 1798 р. «Об’єднані ірландці» підняли Ірландське повс-
тання з метою повалення монархічного правління Лондона в Ірландії і 
створення незалежної Ірландської республіки, яке було придушено. 

Протягом ХІХ ст. ірландці неодноразово вдавалися до різноманітних 
спроб підвищення статусу – від розширення самоуправління (автономії) 
під час реформування Сполученого Королівства до здобуття незалежно-
сті та створення власної держави. Зрештою, їм це вдалося після війни за 
незалежність Ірландії в ході збройного конфлікту між самопроголоше-
ною Ірландською Республікою та Великою Британією в 1919–1921 рр.  
В. 1919 р. частина депутатів британського парламенту оголосила себе 
парламентом Ірландії, ухвалила декларацію про суверенітет Ірландії, 
проголосила Ірландську Республіку і зажадала негайного виведення 
британських військ з її території. В ході війни остаточно оформився 
політичний розкол Ірландії на Південну і Північну Ірландію. Південна 
Ірландія отримала незалежність від Великої Британії у статусі британ-
ського домініона, за винятком шести північно-східних графств Ольсте-
ра (Північної Ірландії), яка залишилася у складі Сполученого Королівст-
ва [4, с. 4]. Цей територіальний розподіл став причиною ескалації 
Ольстерського конфлікту в ХХ ст.  

Остаточно незалежність Республіка Ірландія як суверенна держава 
здобула в 1949 р. Протягом XX ст. в Північній Ірландії вирували процеси 
формування національної самосвідомості ірландців і англійців парале-
льно з етноконфесійними процесами посилення розколу між католи-
ками та протестантами – обидва рівні ідентичності накладалися один 
на одного взаємопідсилюючись [5]. Позиція ірландських католиків 
полягала у прагненні територіального самовизначення шляхом 
об’єднання Північної Ірландії з Республікою Ірландією, натомість 
протестанти намагалися зберегти регіон у складі Великої Британії. 
Етнополітичний конфлікт розгортався переважно в парамілітарній та 
політичній площинах. У 50-х та 60-х рр. Ірландська Республіканська 
Армія влаштовувала диверсії і теракти по всій території Північної 
Ірландії. Дії ІРА спричинили напруження між католиками і протестан-
тами, яке вилилося в прямі зіткнення, наслідком чого стало введення 
британських військ в Північну Ірландію. У 1972 р. парламент Північної 
Ірландії було розпущено, а в регіоні було введено режим прямого прав-
ління Лондона, що призвів до жорсткого спротиву ірландців-католиків 
зі застуванням зброї та терактів.  

Першою успішною спробою налагодити діалог Великої Британії та 
Ірландії у сфері врегулювання етнополітичного конфлікту слід вважати 
Англо-Ірландську угоду 1985 р., яка підтверджувала належність терито-
рії Північної Ірландії до Великої Британії доти, доки це підтримує 
більшість її населення. Угода передбачала виведення британських 
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військ з Північної Ірландії та проведення регулярних консультацій на 
рівні урядів двох країн. Однак в 90-х рр. перемир’я перервала низка 
терактів, здійснених новою парамілітарною Справжньою Ірландською 
Республіканською Армією (Real ІRА). Затяжний конфлікт настільки 
виснажив обидві сторони, що в 1998 р. між британським і ірландським 
урядом було укладено Белфастську угоду (ін. назва Страсноп'ятнична 
угода), схвалену спочатку більшістю партій Північної Ірландії, а згодом 
і на референдумі населенням. Однак ця угода лише знизила напругу, 
позаяк міжконфесійний та міжетнічній розкол досі не подолано, вище-
згадані інституції не користуються підтримкою в католицької громади, 
процес роззброєння затягнувся – в Північній Ірландії продовжують 
діяти протестантські та католицькі парамілітарні організації, зокрема 
окремі течії ІРА. Це створює підґрунтя для відновлення конфлікту в 
майбутньому.  

За твердженням аналітиків, наслідки Brexit викликають серйозне 
занепокоєння, оскільки поліція по обидва боки ірландського кордону 
заявила, що вихід Великої Британії з ЄС ставить під загрозу безмитну 
торгівлю через кордон і може призвести до розпалювання насильства 
невеликими націоналістичними та релігійними парамілітарними 
угрупуваннями, що продовжують діяти в країні попри врегулювання 
етнополітичного конфлікту в 1998 р. [5]. Відновлення прикордонного 
контролю в умовах залежності економік Республіки Ірландія і Північної 
Ірландії від вільного переміщення може призвести не лише до напру-
женості, а й актуалізувати ще одну проблему – об’єднання двох держав 
о. Ірландія. Оскільки Північна Ірландія, яка входить до складу Сполуче-
ного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, вийшла зі 
складу ЄС, тоді як Республіка Ірландія в ньому залишилася, а 
возз’єднання двох держав могло б розв’язати проблему кордону і покла-
сти край Ольстерському етнополітичному конфлікту, породженому 
експансіоністською, недемократичною британською політикою [7].  

Членство в ЄС може розглядатися як чинник, що відіграє як інтегра-
ційну, так і дезінтеграційну роль залежно від політичного та геополі-
тичного контексту [8, с. 188]. Наразі ситуація виглядає такою, що відмо-
ва в будь-якій формі від встановлення жорсткого кордону з Республікою 
Ірландія після виходу Сполученого Королівства з ЄС послабить консти-
туційну силу союзу Північної Ірландії з Великою Британією, позаяк 
Північна Ірландія матиме особливий статус, а отже посилить дезінтег-
раційні тенденції в державі, але знизить ризик відновлення Ольстерсь-
кого етнополітичного конфлікту.  
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ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО РІШЕНЬ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЯК ФОРМА ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ВЛАДИ І НАСЕЛЕННЯ 

 
Сьогодні демократія переживає не прості часи. Все очевиднішими 

стають суперечності між ідеалом демократії та її реальністю. Різне 
теоретичне вирішення цього протиріччя знаходить свій вияв в існу-
ванні багатоманітних концепцій демократії, які можна поділити на дві 
групи. До першої належать концепції, побудовані навколо принципу 
делегування повноважень. І класична ліберальна, і колективістська, і 
плюралістична, і корпоративна, і елітарна демократичні моделі, за 
суттю, є демократіями представницького типу. На противагу їм, друга 
група представлена не так широко, і містить концепцію партисипатив-
ної демократії або демократії участі, яка ґрунтується на ідеї прямих 
комунікативних зав’язків влади та громадян. Отже, існує чітка межа 
між демократією участі та представницькою демократією, коли грома-


