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Abstract

The research topic of the paper is non-violent strategies, their usage and results
during ethnic conflicts. The aim of the paper is to discuss to what extent this theory works
on certain conflicts. The thesis will try to answer the following questions: what are the
reasons of ethnic conflicts, what the ways of their solution are and how effective the nonviolent ways can be for resolving intensified ethnic controversies.
A major research hypothesis of the given paper is to prove the effectiveness of nonviolent methods on the example of European conflicts.
The first part of the paper deals with the three major non-violent strategies: peaceful
protest, persuasion, non-cooperation and intervention. The second part of the paper discusses
three cases of ethnic conflict: Kosovo, India, Karabakh. It concerns major reasons of conflict,
their progress and ways of resolution.

Key words: ethnic conflicts, non-violent methods, power intervention, colorful revolutions,
Kosovo, India, Karabakh.
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