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1. ВСТЪПЛЕНИЕ

Програмата на ЕС за мир и помирение (PEACE II) беше програмата, която последва 
Специалната програма за подкрепа за мира и помирението 1995—1999 г. (PEACE I). 
Настоящата програма PEACE III (2007—2013) следва структурата на предишната 
програма, като целта й е да укрепи мирния процес в Ирландия с цел насърчаване на 
мирно и стабилно общество, както и на помирението в региона. 

Програмата е в полза на редица сектори, райони, групи и общности, които са били 
особено засегнати от конфликта, и насърчава междуобщностните проекти. Структурите 
на местните партньорства и неправителствени организации управляваха голяма част от 
средствата, отпуснати в рамките на програма PEACE, целта на която е да се даде 
възможност на най-различни части от общността да се обединят и да работят на 
общностно равнище. 

Специалният орган на ЕС, отговорен за програмата SEUPB, е управляващият орган за 
програмата. В мониторинговия комитет участват ключови регионални партньори 
(поравно избрани от северната и южната страна на границата).

Като част от мирния процес двата основни елемента на програмата, тоест 
икономическото и социално развитие и преодоляването на последиците от конфликта в 
Ирландия, бяха разгънати в хода на програмата в пет приоритета: 

• икономическо възстановяване,
• социална интеграция, включване и помирение, като беше отдадено предимство 

на уязвимите групи в най-тежко засегнатите райони от конфликта, свързващите 
райони и районите със слабо развита общностна инфраструктура; 

• стратегии, основани на възраждането и развитието на местно равнище;
• насърчаване на регион, който обръща поглед към своите съседи и гледа в 

бъдещето, чрез насърчаване на диалога между регионите на ЕС по 
икономически, социални и екологични проблеми; и

• трансгранично сътрудничество — икономическо, социално и културно 
сътрудничество.

Възприетият от програмата подход през последните години успя да постигне 
помирение между заинтересованите страни и да разшири въздействието от 
финансирането от ЕС за тази част от общността, която иначе не би могла да се ползва 
от това финансиране. В доклада по собствена инициатива, основаващ се на настоящия 
работен документ, се прави опит да се опише придобитият опит в рамките на 
програмата на ЕС, що се отнася до положителните резултати и най-добри практики, и 
се набляга на това, което може да бъде подобрено, трудностите, които трябва да бъдат 
преодолени, и поуките, които трябва да бъдат извлечени. В доклада ще бъдат дадени 
примери за това какъв е най-добрият начин регионите да получат достъп до политиките 
и програмите на Общността и да участват в тях. Поуките, извлечени от програма 
PEACE, биха могли да помогнат на други райони, в които е имало конфликт, както в 
границите на ЕС, така и извън него. 
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В приоритетната рамка на програмата някои аспекти и подходи ще бъдат разгледани 
по-задълбочено, като например местните партньорства, участието на местно равнище, 
управлението, трансграничното сътрудничество, междуобщностните дейности и
социалната интеграция/равенство. 

От 1989 г. ЕС беше един от основните вносители на средства в Международния фонд за 
Ирландия (МФИ). Връзките между МФИ и програма PEACE също ще бъдат включени 
в проектодоклада.

Освен това докладчикът ще използва възможността да представи идеи, свързани с 
предстоящите стратегии, а също и как в тази рамка регионалните програми за помощ на 
ЕС могат да допринесат за регионалното развитие в Европа. Това би могло да бъде 
постигнато чрез насочване към нови начини на сътрудничество, чрез подпомагане на 
изграждането на капацитет, чрез намиране на средства за насърчаване на иновациите и 
чрез улесняване на трансграничното развитие, които са катализатори за социалното 
включване и развитие. В проектодоклада се прави опит да се формулират новаторски 
препоръки, идеи и решения по отношение на структурните фондове на ЕС като цяло. 
Повдигнатите в него въпроси ще включват бъдещи очаквания както за Ирландия, така и 
за други програми на ЕС. 

Целта на настоящия работен документ, който е основата за доклада по собствена 
инициатива, е да се разшири дебатът. Докладчикът е разгърнал подробно точките, 
посочени в настоящия документ, с цел да допринесе и даде идеи за работата по 
изготвянето на предстоящия доклад за програмата PEACE.

2. ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪПРОСИ

2.1 Включването на Европейския съюз в програмата PEACE е най-ценното; 
европейската връзка към проект за изграждане на мир е важна и Съюзът 
признава връзката между бедността, доброто управление и конфликтите.1 Освен 
това историята както на голяма част от настоящите държави-членки, така и тази 
на много от страните кандидатки, като например Западните балкани2, е белязана 
от конфликти. При разглеждането на конфликта в Ирландия в по-широк 
европейски контекст могат да бъдат изтъкнати ценни външни допирни точки. 
Също така ролята на ЕС е по-голяма от предоставянето на финансови 
инструменти, тъй като той се явява неутрална власт при оценяването и 
дългосрочната визия за изготвянето на програмата. 

2.2 Във връзка с предотвратяването на конфликти, развитието и изграждането на 
мир във все по-голяма степен се осъзнава, че икономическото развитие само по 
себе си, колкото и важно да е, не може да осигури траен мир. То трябва да се 

  
1 Виж например съобщението на Комисията относно управлението и развитието (COM(2003)615)
2 Както се признава в Солунската декларация от срещата на високо равнище между ЕС и Западните 
Балкани от 21 юни 2003 г.
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разбира в различни видове контекст: както по отношение на международните, 
така и по отношение на регионалните конфликти. Най-важният фактор в този 
смисъл е справедливото развитие, както и действията за насърчаване на 
ефективно управление и стабилно общество. Често се подчертава очевидното 
значение на активното и жизнеспособно посредничество за преодоляване на 
конфликти, придружени от насилие. 

2.3 Програмата PEACE I предостави значителни структури и стимули, които дадоха 
възможност за развитие на сътрудничество в регион, в който нямаше 
трансгранично сътрудничество и който разполагаше с малко структури за 
социално участие. Тази програма създаде възможности за участие и диалог и 
направи процеса на вземане на решения и поемане на отговорности за 
общностното развитие по-близък за хората. Въпреки големите трудности двете 
общности приеха програма PEACE I благодарение на работата на основаните на 
общността финансиращи органи, което допринесе от своя страна за цялостната 
цел за подобряване на социалните и икономически условия чрез пряк контакт с 
местните общности. 

2.4 Партньорството е най-важното; беше постигнат успех в рамките на различните 
програми PEACE, приети от доброволни и общностни организации, по-
специално такива, които допринасят за намаляване на бедността и работят в 
полза на социалната интеграция. Бедността сама по себе си не е причина за 
конфликти, придружени от насилие, но бедността и други фактори увеличават 
вероятността за такива конфликти. 

2.5 Самата структура на процедурите на консултиране и замисълът на програмите 
бяха също толкова важни, колкото самата програма. 

2.6 Вероятно работата с местни общности отнема повече време, но ползите от 
такава работа са съществени — колкото по-слабо е равнището на управление и 
участие, толкова по-голяма е осведомеността за програмата и за ЕС.

2.7 Контактите и изграждането на доверие има възпитателен ефект за участниците и 
променя отрицателните гледища. Целта би трябвало да увеличи взаимното 
разбиране и уважение на всички равнища. По подобен начин насърчаването на 
взаимно разбирателство сред младежите ще помогне на бъдещите лидери да 
разбират историята и културата на двете общности. 

2.8 Междуобщностните аспекти допринасят за постигане на целта на програмата. 
Това, което е важно в случая, е, че програмите привличат най-различни 
участници да търсят обща цел или полза и може да помогне при разработването 
на модели за обществен ангажимент при разработването на политики. Групите 
на жените постигнаха добри резултати, особено по начина, по който бяха 
представени. Те имат изключително положителна роля при изграждането на 
мира. 

2.9 Много социални, икономически и културни дейности, които са общи навсякъде 
в Европа, не са намерили поле за развитие в трансграничен план в Ирландия. 
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Други са били прекъснати години наред. Трансграничните аспекти, обикновени 
трансгранични социални, икономически и културни дейности, както и проекти, 
предназначени да се занимават с бъдещи визии за обществото, бяха важни за 
постигането на целите на програмата.

2.10 По-рано маргинализираните групи получиха правото да подпомагат активно 
процеса за изграждане на мир като работят с уязвимите и с най-засегнатите от 
конфликта групи . 

2.11 Финансирането в рамките на Международния фонд за Ирландия (МФИ) често е 
допълващо и чрез него двете програми успяха да доведат проектите до равнище, 
което им дава достъп до друг вид финансиране от ЕС, като например програма 
Interreg. 
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3. УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА 
PEACE

Проект: Междукултурно сътрудничество между Ballymacarret и Ballybofey

Обществото за изкуство и култура на Ballymacarret, основано през 1996 г., получи 
финансиране в рамките на програма PEACE I за проект за театрално сътрудничество 
между противникови организации в граничните области в Южна Ирландия. За да се 
засили и насърчи това трансгранично, и по-специално междукултурно сътрудничество, 
двете партньорски асоциации продължиха да разработват своя „Проект за културни 
пътища“, да дават възможност на младежите от профсъюзната общност в Ballymacarret, 
източен Белфаст, и младежите от Ballybofey, област Донегал, да се обединят, за да 
сравнят, изследват и наслаждават на културните различия.

Проектът, субсидиран от програма PEACE II, се състоеше от шест „Културни 
опознавателни партньорства“, които включват младежи от двете общности —
общността на Ballymacarret и общността на Ballybofey. Всяко партньорство разработи 
модули по ключови теми, които дават възможност на участниците да се опознаят 
взаимно и да се научат да намират общи неща, както и да се радват на различията 
между тях. Те се научиха как да преодоляват препятствията както от двете страни на 
границата, така и на местна почва. 

Трансграничното сътрудничество между Ballymacarret и Ballybofey трябва да бъде 
давано за пример по две причини. На първо място, благодарение на инициативата на 
младите участници, то отразява основата, върху която е изградена програмата PEACE.
На второ място, тези младежи опознаха политическите структури и структурите за 
вземане на решения в обществото и разгледаха съвременните проблеми по неагресивен 
начин, основан на подкрепа.

Участниците в проекта бяха от маргинализираните и уязвими групи в райони в 
неравностойно положение. Проектът беше насочен към интеграцията, изграждането на 
доверие и насърчаването на взаимно уважение. В някои от районите, които участваха в 
проекта, в същия момент имаше конфликт между общностите. 

Проект: Жени, които съвместно изграждат общество без насилие1

Този проект беше насочен към жени от различни общности. Предназначението му беше 
да повиши капацитета и увереността на жените чрез редица курсове, водещи до 
акредитация. Програмата признава половия характер на конфликта, ролята на жените 
при изграждането на мира и е насочена към жени от равнопоставени и малцинствени 
групи.

Центърът за жени Letterkenny показа, че проектът е насочен към помирение, тъй като 
социалната интеграция стои в основата на процеса на помирение. Програмата беше 
насочена към лицата, намиращи се в неравностойно положение на пазара на труда 
поради липса на официални образователни квалификации, домашни отговорности и т. 

  
1 Годишен доклад за изпълнение 2005 г., Програма за мир и помиряване на ЕС, SEUPB, стр. 35-36.
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н. Когато вниманието се съсредоточаваше към различна група участници, те бяха 
приети въпреки различието им и с компромис, а участниците бяха насърчавани да 
признаят миналото и да направят стъпка напред, за да осигурят по-безопасна и по-
добра общност. Информационните кампании и постепенното изграждане на отношения 
подпомогнаха провеждането на проекта и увеличиха броя на участниците от двете 
общности. 

Проект: Проект за активна гражданска позиция на младежите от Cavan и 
Monaghan (CMYAC)1

Този проект беше съвместна инициатива между областните комитети за развитие на 
Cavan и Monaghan с цел изграждане на капацитет у младежите да се ангажират и да 
участват в демократичния процес и да развият културно и социално съзнание за живота 
в гранична област. Оценката на проекта показа, че той е оказал реална подкрепа за 
младежите и е изградил капацитет за ангажимент в демократичния процес и за пълно 
осъзнаване на тяхната общност. Проектът дава примери за добри практики чрез духа за 
участие на младежите, чрез моделите за защита на децата и чрез включване и 
представяне на младежкия сектор в управленските структури и дейностите по проекта. 
Многокултурният проект, разговорите за последиците и трансграничните учебни 
посещения с цел изграждане на мир и изтъкване на примери за мир активно насърчават 
осъзнаването и уважението към различието и културата. 

4. ИЗВОДИ

4.1 Процесът на изграждане на мир в Ирландия показва, че основното решение на 
конфликта в плуралистичните общества е процес от първостепенно значение, 
характеризиращ се с участие, отсъствие на насилие и развитие. 

4.2 Участието на доброволни групи, организации за развитие на общността и 
неправителствени организации допринесе за придобиването на знания за 
решаването на конфликти и неупражняването на насилие, наред с другото, чрез 
преодоляване на географски, политически, културни и религиозни разделения.
Следователно това допринесе за повишаване на доверието и разбирателството, 
както и за намаляване на страха и напрежението, както по отношение на 
личността, така и по отношение на общността. 

4.3 Съществена част от изграждането на мира е засилване на правомощията на 
местно равнище и на гражданското общество. Включването на гражданското 
общество усъвършенства механизмите за управление. Изграждането на мир и 
подкрепата на процеса на помирение следва да доведат до намиране на нови 
начини за изграждане на управление и политика.

4.4 Консултациите следва да се насърчават чрез малки по мащаб конференции, за да 
се гарантира широкообхватна програма; беше пропусната например 
възможността, докато програма PEACE II беше в ход, на някои заинтересовани 

  
1 Годишен доклад за изпълнение 2005 г., Програма на ЕС за мир и помирение , SEUPB, стр. 45-46.
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страни да се дадат равни възможности мнението им да бъде чуто, особено 
участниците, които се борят срещу бедността и за социална интеграция. Освен 
това различните равнища на финансиране трябва да отчитат различните степени 
на участие. 

4.5 Следва широко да се разпространяват консултациите във връзка с различни 
програми за финансиране — с малък мащаб и с ориентация на местно равнище. 
Важно е да се прилагат схеми, които биха позволили одобряването на малки по 
размер безвъзмездни средства за финансиране на необходими безвъзмездни 
дейности.

4.6 Програмата PEACE допринесе за това да се дадат права на хората в Ирландия 
чрез образование и чрез облягане на културните им ресурси. Тя помогна да се 
насърчи критичният поглед на хората, както и пълното самоосъзнаване на 
местните събития. 

4.7 Трансграничните дейности бяха инструментариумът при възраждането на 
разделените градски и селски общности. Независимо от това обаче тази дейност 
би могла да бъде доразвита. По правило следва да е ясно, че финансираните 
проекти са с трансграничен характер; това би могло да бъде постигнато чрез 
финансиране на групи и общности, които са заинтересовани от отношенията 
едни с други през културните и регионални граници в средносрочен и 
дългосрочен план. 

4.8 Сътрудничеството между участниците в програмите за финансиране на ЕС, 
особено в конфликтните райони, не следва да приключва след края на 
програмата; работата по изграждането на мира трябва да продължи и занапред. 
Трябва да се обмисли начин за продължаване на полезната дейност да се 
предоставя възможност на доброволчески и общностни организации да укрепят 
мирния процес и помирението на остров Ирландия.

4.9 Финансиращите органи следва да гарантират, че сумите, които отпускат, 
съответстват на изискванията на ЕС, както и че са конкретно свързани с 
размириците и последиците от тях. По отношение на програмата PEACE 
например, финансирането следва активно да насърчава помирението. 

4.10 В допълнение към осигуряването на посредничество между най-засегнатите от 
конфликта, това е основен подход за развитие, който улеснява активното 
участие и е пряко насочен към културното развитие и който предоставя най-
силната връзка с целите на програмата, които разделят икономическите мерки в 
рамките на програмите PEACE от други регионални инициативи за развитие.

4.11 Голяма част от действията на подпрограмите PEACE, програмите на МФИ и 
инициативата на Общността Interreg показаха висока степен сходоство и 
значителна степен на дублиране на дейностите в някои случаи. Съвместното 
финансиране на проектите в рамките на различни програми представляваше 
риск за двойно отчитане при оценката на въздействието на програмите и 
разгласяването на индивидуални програми. Също така се създаде риск за 
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забавяне на изпълнението на други програми.1 Поуката, която може да се 
извлече, е, че преди всичко следва да се укрепи процедурата на регулиране, за да 
се подобри ефективността на финансирането.

4.12 Публичността на програмата PEACE определено допринася за по-бързото 
постигане на целите й. Освен това трябва да бъде създадена база от данни като 
инструмент за обучение за дейностите, свързани с мира и помирението на 
национална територия и в чужбина.

5. БЪДЕЩИ ОЧАКВАНИЯ

5.1 Участието е най-важното за изготвянето и изпълнението на програмите в 
структурните и кохезионни фондове; това трябва да бъде доразвито, така че да 
стане постоянно. Тази дългосрочна перспектива следва да бъде взета предвид 
при настоящото формиране на специалната работна група на Европейската 
комисия.2

5.2 Доброволческият сектор е известен с постиженията си при справяне със 
социалния упадък и лишенията, а мястото му дава възможност да развие и 
предостави услуги от първа необходимост, особено на хората в най-
неблагоприятно положение в обществото. Този опит трябва да се използва в по-
голяма степен в различните програми за регионално развитие. 

5.3 Освен това помощта за развитие, е необходима текуща работа. Тази работа 
следва да е оптимизирана, за да се постигне най-висока степен на дейности по 
сближаване, които не си противоречат взаимно. Това би могло да бъде 
постигнато чрез успешна поредица от консултации с разбирането, че бързото 
приключване на работата не винаги води до ефективни резултати, както и че е 
нужно време за постигането на стабилно устойчиво развитие към мир и 
помирение. Тези аспектите трябва да бъдат в центъра на разглеждането на 
програмите. В същото време правителствата носят специална отговорност за 
гарантиране на всички аспекти на програмите. 

5.4 Може да се каже, че програмата PEACE е ценна при гарантирането на дейности, 
които допринасят за социално-икономическите възможности за засегнатите 
общности. Местните стопански предприятия са силни участници и могат да 
играят важна роля при разрешаването, подкрепянето на предотвратяването на 
конфликти и изграждането на мира чрез създаване на редица управленски 
стратегии, застъпничество и партньорства с други участници. Следователно 
може да се окаже важно да се насърчава разширяването на общо определение за 

  
1 Специален доклад на Сметната палата № 7/2000 относно Международния фонд за Ирландия и 
Специалната програма за подкрепа за мир и помирение в Северна Ирландия и граничните области на 
Ирландия (от 1995 г. до 1999 г.) заедно с отговорите на Комисията (2000/C 146/01, точка 58). 
2 По време на посещението си в Белфаст на 1 май 2007 г., Jose Manuel Barroso, председател на 
Европейската комисия, съобщи за създаването на специална работна група към Комисията, която да 
следи как се подобрява достъпа и участието на регионите в политиката и програмите на Общността. 
Беше поискано от Danuta Hübner, член на Комисията по въпросите за регионалното развитие, да поеме 
политическата отговорност за тази работна група. 
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гражданско общество, така че да се включат участници от местните стопански 
среди при съставянето на стратегии за развитие и изграждане на мира. 
Социалната икономика е от особено значение в този смисъл. 

5.5 Европейската комисия следва да гарантира, че ще бъда дадена достатъчна 
публичност на прилаганите мерки по програма PEACE, както и на работата на
специалната работна група. Публичната информираност трябва да е висока и 
трябва да се избегне объркване относно връзката между различни програми на 
ЕС. 


