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1. BAGGRUND

EU-programmet for fred og forsoning (Peace II) efterfulgte det særlige støtteprogram for 
fred og forsoning 1995-1999 (Peace I). Det nuværende program, Peace III (2007-2013), 
følger strukturen i det tidligere program, og målsætningen er at styrke fredsprocessen i Irland 
for at fremme et fredeligt og stabilt samfund og opnå forsoning i regionen.

I programmet fokuseres der på en lang række sektorer, områder, grupper og samfund, der 
blev særlig hårdt ramt af konflikten, og samarbejdsprojekter for de forskellige 
samfundsgrupper. Lokale partnerskaber og ngo'er har forvaltet størstedelen af finansieringen 
under Peace-programmet, som har til formål at give forskellige dele af samfundet mulighed 
for at samarbejde på lokalt plan.
Det særlige EU-programudvalg er forvaltningsmyndighed for programmet. Tilsynsudvalget 
består af de vigtige regionale partnere (fordelt ligeligt mellem partnere fra den nordlige og 
sydlige side af grænsen).

Som led i fredsprocessen blev der i programmet fokuseret på de to vigtigste dele af 
programmet, dvs. den økonomiske og sociale udvikling samt afbødning af eftervirkningerne 
af konflikten i Irland. Der blev fastsat fem prioriteter:

• økonomisk reform
• social integration, inddragelse og udsoning med prioritering af udsatte grupper i de 

områder, der var hårdest ramt af konflikten, grænseområder og områder med dårlig 
lokal infrastruktur

• lokalt baserede genoprettelses- og udviklingsstrategier
• fremme af en udadrettet og fremtidsorienteret region gennem styrkelse af dialogen 

mellem EU-regioner om økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål, og
• tværnationalt samarbejde - økonomisk, socialt og kulturelt samarbejde.

Med den tilgang, der er anvendt i forbindelse med programmet i de senere år, er det lykkedes 
at fremme udsoningen blandt de berørte parter og udbrede anvendelsen af EU-støtten til den 
del af samfundet, som den ellers ikke ville komme til gode. Formålet med 
initiativbetænkningen, der er baseret på dette arbejdsdokument, er både at beskrive 
erfaringerne fra EU-programmet hvad angår de positive resultater og bedste praksis og at 
understrege de forhold, der kan forbedres, de udfordringer, der skal tackles, og det, vi har lært. 
I initiativbetænkningen vil der være eksempler på, hvordan regionerne bedst kan få adgang til 
EU-politikker og -programmer og deltage i dem. Erfaringerne fra Peace-programmet vil være 
gavnlige i forbindelse med støtte til andre områder, der tidligere har været ramt af konflikter, 
både inden for og uden for EU's grænser.

Der vil blive lagt særlig vægt på visse aspekter og tilgange inden for prioriteterne i 
programmet, f.eks. lokale partnerskaber, deltagelse på lokalt plan, god forvaltningsskik, 
grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde, samarbejde på tværs af 
befolkningsgrupper og social integration/ligestilling.
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EU har siden 1989 været en af de største bidragydere til Den Internationale Fond for Irland 
(IFI). Forholdet mellem IFI og Peace-programmet vil også indgå i initiativbetænkningen.

Derudover vil ordføreren benytte lejligheden til at fremlægge idéer til nye strategier og i tråd 
hermed fokusere på, hvordan EU's regionalstøtte kan gavne den regionale udvikling i Europa. 
Dette opnås ved at fokusere på nye samarbejdsmetoder, kapacitetsopbygning, finde metoder 
til fremme af innovation og fremme af den tværnationale udvikling, som alle er katalysatorer 
for social integration og udvikling. Initiativbetænkningen vil indeholde innovative 
henstillinger, idéer og løsninger vedrørende EU's strukturfondsprogrammer generelt. De 
spørgsmål, der rejses i betænkningen, vil omfatte fremtidige forventninger, både for Irland og 
andre EU-programmer.

Formålet med dette arbejdsdokument, som er grundlaget for initiativbetænkningen, er at skabe 
en bredere debat. Ordføreren har nøje overvejet de spørgsmål, der rejses i dette dokument, for 
at fremme input og idéer til udarbejdelsen af en kommende betænkning om Peace-
programmet.

2. SPØRGSMÅL, DER SKAL OVERVEJES

2.1 EU's involvering i Peace-programmet er uhyre værdifuld. Den europæiske forbindelse 
til et fredsopbyggende projekt er vigtig, og EU anerkender forbindelsen mellem 
fattigdom, god forvaltningsskik og konflikter1. Ud over mange af de eksisterende 
medlemsstater har en lang række af de nye kandidatlande, f.eks. Vestbalkan2, en 
baggrund med konflikter. Ved at se konflikten i Irland i et bredere europæisk perspektiv
skabes der værdifulde eksterne referencepunkter. Desuden består EU's rolle i mere end 
blot at stille finansieringsinstrumenter til rådighed, da EU er en neutral myndighed med 
ekspertise og en langsigtet vision for udarbejdelse af programmet.

2.2 I forbindelse med konfliktforebyggelse og udvikling og uddybning af freden er der en 
stigende bevidsthed om, at den økonomiske udvikling - selv om denne udvikling er 
meget vigtig - ikke kan sikre bæredygtig fred. Det skal der tages højde for i forskellige 
sammenhænge, både i internationale og regionale konflikter. En meget væsentlig faktor 
på dette område er retfærdig udvikling samt aktioner til fremme af god forvaltningsskik 
og et stabilt samfund. Den store betydning af integreret og bæredygtig mægling i 
forbindelse med løsningen af voldelige konflikter understreges ofte.

2.3 Med Peace I blev der etableret vigtige strukturer og incitamenter, som fremmede 
samarbejdet i en region, hvor der ikke var noget samarbejdede mellem
befolkningsgrupperne, og hvor strukturerne for deltagelse i samfundslivet var 
mangelfulde. Peace I muliggjorde deltagelse og dialog og bragte beslutningsprocesserne 
og ansvaret for samfundsudvikling tættere på befolkningen. Trods de store 
vanskeligheder har begge samfundsgrupper accepteret Peace I på grund af den indsats, 
som de lokale støtteorganer har ydet, og bidrager dermed til den generelle målsætning 

  
1 Se f.eks. Kommissionens meddelelse om regeringsførelse og udvikling (KOM(2003)0615).
2 Som bekræftet i Thessaloniki-erklæringen fra topmødet mellem EU og Vestbalkan den 21. juni 2003.
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om at forbedre de sociale og økonomiske forhold gennem direkte kontakt med 
lokalsamfundene.

2.4 Partnerskab er uhyre vigtigt. De forskellige Peace-programmer, der er tilknyttet de 
frivillige lokale organisationer, især de organisationer som er oprettet til bekæmpelse af 
fattigdom og fremme af social integration, har været vellykkede. Fattigdom skaber ikke 
voldelige konflikter, men fattigdom og andre forhold øger risikoen for voldelige 
konflikter.

2.5 Strukturen for høringsprocedurerne og selve udformningen af programmerne var lige så 
vigtige som selve programmet.

2.6 Arbejdet med lokalsamfundene er formentlig mere tidskrævende, men de ekstra fordele, 
som opnås, er af afgørende betydning - jo lavere niveau, forvaltningen og deltagelsen 
foregår på, desto større forståelse er der både for programmet og EU.

2.7 Fremme af kontakter og tillidsskabelse fremmer deltagernes indsigt og ændrer deres
negative holdning til hinanden. Målsætningen skal være at styrke den gensidige 
forståelse og respekt på alle planer. Opnåelsen af gensidig forståelse blandt unge vil 
ligeledes bidrage til, at fremtidige ledere forstår baggrunden og kulturen for begge 
samfund.

2.8 Inddragelsen af et bredt udsnit af befolkningen fungerede godt i forbindelse med 
opfyldelse af programmets målsætninger. Det, der er vigtigt i denne sammenhæng, er, at 
programmerne tiltrækker mange forskellige deltagere med henblik på at fastlægge 
fælles målsætninger eller resultater og fremmer udviklingen af modeller for 
befolkningens deltagelse i udviklingen af politikker. Kvindegrupperne klarede sig godt, 
især i relation til repræsentation. De spiller en meget positiv rolle i fredsprocessen.

2.9 Mange sociale, økonomiske og kulturelle aktiviteter, der er almindelige andre steder i 
Europa, er ikke gennemført i en tværnational dimension i Irland. Andre aktiviteter har 
været afbrudt i årevis. De tværnationale aspekter, almindelige tværnationale sociale, 
økonomiske og kulturelle aktiviteter og projekter, der har til formål at klarlægge 
fremtidige visioner for samfundet, var vigtige for at opfylde programmets målsætninger.

2.10 Tidligere marginaliserede grupper fik mulighed for at deltage aktivt i fredsprocessen 
ved at arbejde sammen med de udsatte grupper og de grupper, der var hårdest ramt af 
konflikten.

2.11 Støtte under IFI er ofte supplerende støtte, og begge programmer har gjort det muligt for 
projekterne at nå et niveau, hvor de er berettiget til anden EU-støtte, f.eks. under 
Interreg.
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3. SUCCESHISTORIER OM PROJEKTER, DER STØTTES AF PEACE

Projekt: Tværkulturelt samarbejde mellem Ballymacarret og Ballybofey

Ballymacarret Arts and Cultural Society, der blev grundlagt i 1996, har modtaget støtte fra 
Peace I til et dramaprojekt i samarbejde med tilsvarende organisationer i grænseområder i det 
sydlige Irland. For at styrke og fremme dette tværnationale og især tværkulturelle samarbejde 
udviklede de to partnerorganisationer projektet "Cultural Pathways Project" for at skabe 
kontakt mellem unge fra unionistsamfundet i Ballymacarret i den østlige del af Belfast og 
unge fra Ballybofey i Donegal amt med henblik på at sammenligne, udforske og nyde deres 
kulturelle forskelle.

Projektet med støtte fra Peace II bestod af seks kulturelle undervisningspartnerskaber, der 
involverede unge fra de to samfund - Ballymacarret og Ballybofey. Hvert partnerskab 
udviklede moduler omkring vigtige temaer for at gøre det muligt for deltagerne at lære 
hinanden bedre at kende og finde fællesnævnere og positive forskelle. De lærte, hvordan man 
skal overvinde hindringer, både på tværs af grænserne og tættere på.

Det tværnationale samarbejde mellem Ballymacarret og Ballybofey har været eksemplarisk på 
to områder. For det første afspejlede samarbejdet Peace-programmets bottom up-filosofi ved 
at udnytte de unge deltageres initiativ. For det andet lærte disse unge mere om strukturerne for 
politik og beslutningsprocesser i samfundet, og deres tilgang til nuværende spørgsmål var 
positiv og ikke-aggressiv.

Projektets deltagere kom fra marginaliserede og udsatte grupper i ugunstigt stillede områder. 
Projektet var koncentreret om integration, tillidsskabende foranstaltninger og gensidig 
respekt. Nogle af de områder, der indgik i projektet, befandt sig lige midt i den igangværende 
konflikt.

Projekt: Kvinder går sammen om at skabe et ikke-voldeligt samfund3

Projektet var rettet imod kvinder fra forskellige samfundsgrupper. Projektet blev udviklet med 
henblik på at styrke kvinders evner og selvtillid igennem en række kurser, der skulle føre til 
akkreditering. I programmet anerkendes kønsaspektet i forbindelse med konflikter - kvinders 
rolle i opnåelsen af fred - og programmet koncentreres om kvinder fra ligestillings- og 
minoritetsgrupper.

Letterkenny Women’s Centre illustrerede, at projektet fokuserede på udsoning, da social 
integration er helt afgørende for forsoningsprocessen. Programmet var rettet imod personer, 
der havde vanskeligheder på arbejdsmarkedet på grund af manglende formel uddannelse, 
ansvaret for hjemmet osv. Da der blev sat fokus på en anden gruppe deltagere, var der accept 
af forskelle og kompromiser, og deltagerne blev opfordret til at anerkende fortiden og se 
fremad for at etablere et bedre og mere sikkert samfund. Informationskampagnerne og den 
gradvise etablering af kontakter bidrog til projektets gennemførelse og et stigende antal 
deltagere fra begge samfundsgrupper.

  
3 Årlig gennemførelsesrapport 2005, EU's program for fred og forsoning, SEUPB, s. 35-36.
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Projekt: Projekt for unge om aktivt borgerskab i Cavan og Monaghan4

Projektet var et fælles initiativ mellem kommunalbestyrelserne for amterne Cavan og 
Monaghan med det formål at fremme unge menneskers evne til at engagere sig og deltage i 
den demokratiske proces og udvikle en kulturel og social bevidsthed om livet i et 
grænsesamfund. Projektevalueringen viste, at projektet aktivt støttede de unge og fremmede 
evnen til at deltage i den demokratiske proces og bevidstgørelsen om de forskellige 
samfundsgrupper. Der vises eksempler på bedste praksis gennem projektets fokus på 
deltagelsen af unge, modeller til beskyttelse af børn og integration og repræsentation af 
ungdomssektoren i projektets forvaltningsstruktur og aktiviteter. Det multikulturelle projekt, 
høringer om arv og tværnationale studiebesøg vedrørende opnåelse af fred og 
fredsdemonstrationer fremmede aktivt bevidstgørelsen og respekten for kulturelle forskelle.

4. HVAD DER KAN LÆRES HERAF

4.1 Fredsprocessen i Irland viser, at grundlæggende konfliktløsning i pluralistiske samfund 
er en overordnet, folkelig, ikke-voldelig og gradvis proces.

4.2 Deltagelse af frivillige grupper, organisationer til udvikling af lokalsamfundet og ngo'er 
bidrog til at skabe bevidsthed om konfliktløsning og bekæmpelse af vold, bl.a. ved at 
overvinde geografiske, politiske, kulturelle og religiøse skel. Dette bidrog således til at 
skabe tillid og forståelse og mindske frygt og spændinger på et personligt og 
samfundsmæssigt plan.

4.3 Et uhyre vigtigt aspekt af opnåelsen af fred er styrkelsen af de lokale myndigheder og 
civilsamfundet. Involveringen af civilsamfundet fremmer god forvaltningsskik. 
Opnåelse af fred og forsoning skulle gerne resultere i udviklingen af nye metoder til at 
sikre god forvaltningsskik og føre politik.

4.4 Konferencehøringer i mindre målestok skal fremmes for at sikre et vidtrækkende 
program. Man gik f.eks. glip af denne mulighed under udviklingen af Peace II, fordi 
visse interesserede parter ikke fik mulighed for at fremlægge deres synspunkter, især de 
parter der var involveret i bekæmpelse af fattigdom og social integration. Derudover 
skal der i de forskellige støtteniveauer tages højde for forskellige deltagelsesniveauer.

4.5 Der skal gennemføres flere høringer om forskellige støtteprogrammer - i lille målestok 
og på lokalt plan. Det er vigtigt at gennemføre ordninger, der vil medføre godkendelse 
af mindre tilskud til finansiering af nødvendigt betalingsarbejde.

4.6 Peace-programmet har bidraget til at skabe muligheder for borgerne i Irland gennem 
uddannelse og opbygning af deres kulturelle ressourcer. Programmet har endvidere 
bidraget til at fremme en kritisk bevidsthed hos borgerne og en radikal selvbevidsthed i 
forbindelse med lokale begivenheder.

  
4 Årlig gennemførelsesrapport 2005, EU's program for fred og forsoning, SEUPB, s. 45-46.
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4.7 Den tværnationale indsats har været med til at regenerere opdelte byområder og 
landdistrikter. Denne indsats skal dog udvikles yderligere. Generelt skal det 
understreges, at de finansierede projekter er tværnationale projekter. Dette opnås ved at 
støtte grupper og samfund, der er interesserede i at samarbejde på tværs af kulturelle og 
regionale grænser på mellemlang eller lang sigt.

4.8 Det samarbejde mellem deltagerne, der er forbundet med EU's støtteprogrammer, især i 
konfliktramte områder, bør ikke ophøre, når programmet er afsluttet. Fredsarbejdet skal 
fortsætte i de kommende år. Vi skal overveje, hvordan vi kan videreføre den positive 
indsats, hvorved frivillige og lokale organisationer får mulighed for at styrke freds- og 
forsoningsprocessen i Irland.

4.9 Støtteorganerne skal sikre, at deres tilskud er i overensstemmelse med EU's krav, og at 
de er specifikt forbundet med konflikten og eftervirkningerne af den. Hvad angår Peace-
programmet, skal støtten f.eks. aktivt fremme udsoning.

4.10 Ud over at sikre mægling mellem de parter, der var hårdest ramt af konflikten, er det 
bottom up-tilgangen til udviklingen, der baner vejen for aktiv deltagelse og er direkte 
rettet imod kulturel mangfoldighed, og som skaber den stærkeste forbindelse til 
programmernes målsætninger, der adskiller økonomiske foranstaltninger under Peace-
programmerne fra andre regionale udviklingsinitiativer.

4.11 Mange af aktionerne i underprogrammerne i Peace, IFI-programmerne og EU-initiativet 
Interreg var næsten identiske og medførte en betydelig grad af overlapning i nogle 
tilfælde. Samfinansieringen af projekter under de forskellige programmer medførte en 
risiko for dobbelttælling i forbindelse med evalueringen af programmernes virkning og 
formidlingen af de enkelte programmer. Samfinansieringen medførte endvidere en 
risiko for forsinket gennemførelse af andre programmer5. Man kan derfor konkludere, at 
lovgivningsproceduren først og fremmest skulle styrkes for at forbedre effektiviteten af 
finansieringen.

4.12 Peace-programmet har haft en stærk offentlig profil, hvilket helt klart har virket 
fremmende for opfyldelsen af programmets målsætninger. Der bør endvidere oprettes 
en database som et værktøj til indsigt i arbejdet for fred og udsoning - både på nationalt 
og internationalt plan.

5. FREMTIDIGE FORVENTNINGER

5.1 Deltagelse er det vigtigste aspekt i udformningen og gennemførelsen af programmer 
under struktur- og samhørighedsfondene; dette skal yderligere udvikles og gøres 
permanent. Der skal tages højde for dette langsigtede perspektiv i sammensætningen af 

  
5 Revisionsrettens særberetning nr. 7/2000 om Den Internationale Fond for Irland og det særlige støtteprogram 
for fred og forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland (1995-1999) samt Kommissionens svar 
(2000/C 146/01, punkt 58).
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Europa-Kommissionens projektgruppe, der er blevet nedsat6.

5.2 Den frivillige sektor er velkendt for sine resultater i relation til at imødegå social 
marginalisering og nød og velegnet til at udvikle og yde frontlinjetjenester, især til de 
dårligst stillede samfundsgrupper. Denne erfaring bør udnyttes mere i de forskellige 
regionale udviklingsprogrammer.

5.3 Ud over udviklingsstøtten er der behov for en løbende indsats. Indsatsen skal målrettes 
for at opnå det højeste niveau af sammenhængende aktiviteter, der ikke kolliderer med 
hinanden. Dette opnås med en række på hinanden følgende høringer i erkendelsen af, at 
en hurtig indsats ikke nødvendigvis er ensbetydende med en effektiv indsats, og at der 
er brug for tid for at opnå en stærk og bæredygtig udvikling i retning af fred og 
udsoning. Disse aspekter skal også indgå i evalueringen af programmerne. Samtidig 
skal regeringerne bære et særligt ansvar for at sikre disse overordnede dimensioner.

5.4 Det bør nævnes, at Peace-programmet er værdifuldt med henblik på at sikre aktiviteter, 
der bidrager til at skabe samfundsøkonomiske muligheder for de pågældende 
samfundsgrupper. Lokale erhvervsvirksomheder er vigtige aktører og kan være en 
betydningsfuld del af løsningen og fremme forebyggelsen af konflikter og opbygningen 
af fred ved at skabe en række forvaltningsstrategier, incitamenter og partnerskaber med 
andre aktører. Det kan derfor være vigtigt at fremme udvidelsen af en fælles definition 
af det civile samfund til at omfatte aktører i det lokale erhvervsliv samtidig med, at der 
udformes udviklingsstrategier og strategier til opnåelse af fred. Socialøkonomien er af 
særlig betydning i denne sammenhæng.

5.5 Europa-Kommissionen skal sikre, at der er tilstrækkelig offentlighed omkring 
foranstaltninger, der gennemføres under Peace-programmet, og projektgruppens indsats. 
Der skal fokuseres på den offentlige bevidstgørelse, og forvirring omkring forholdet 
mellem forskellige EU-programmer skal undgås.

  
6 Under besøget i Belfast den 1. maj 2007 meddelte José Manuel Barroso, formand for Kommissionen, at 
Kommissionen havde oprettet en projektgruppe med henblik på at undersøge, hvordan regionens adgang til og 
deltagelse i EU-politikker og -programmer kunne fremmes. Kommissæren for regionalpolitik, Danuta Hübner, 
blev udpeget til at være politisk ansvarlig for projektgruppen.


