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1. ΓΕΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την ειρήνη και τη συμφιλίωση (PEACE II) θεσπίστηκε εν συνεχεία 
του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης για την ειρήνη και συμφιλίωση 1995-1999 (PEACE I). 
Το τρέχον πρόγραμμα PEACE III (2007-2013) ακολουθεί τη δομή του προηγούμενου
προγράμματος και στόχος του είναι η ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία, 
προκειμένου να προαχθεί η διαμόρφωση μιας ειρηνικής και σταθερής κοινωνίας και να 
προωθηθεί η συμφιλίωση στην περιοχή. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιοχών, ομάδων και κοινοτήτων που 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συγκρούσεις, και ενθαρρύνει την ανάπτυξη διακοινοτικών
έργων. Οι τοπικές δομές εταιρικής σχέσης και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαχειρίστηκαν 
το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του PEACE, το οποίο έχει στόχο να 
προσφέρει σε διάφορα τμήματα της κοινότητας την ευκαιρία να συμπράξουν και να 
συνεργαστούν σε επίπεδο κοινότητας. 

Ο ειδικός φορέας κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΦΚΠ) είναι η διαχειριστική αρχή του 
προγράμματος. Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από τους κυριότερους 
περιφερειακούς εταίρους (οι οποίοι επιλέγονται ισομερώς από τις περιοχές βόρεια και νότια 
των συνόρων).

Στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, τα δύο βασικά στοιχεία του προγράμματος, 
δηλαδή η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η αντιμετώπιση της κληρονομιάς των 
συγκρούσεων στην Ιρλανδία, προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω πέντε 
προτεραιοτήτων:

• οικονομική ανόρθωση·
• κοινωνική ενσωμάτωση, ένταξη και συμφιλίωση, όπου προτεραιότητα δίδεται σε 

ευάλωτες ομάδες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις συγκρούσεις, 
σε περιοχές επαφής και σε περιοχές με ανεπαρκείς κοινοτικές υποδομές·

• τοπικές στρατηγικές ανάπλασης και ανάπτυξης·
• προώθηση της διαμόρφωσης μιας εξωστρεφούς περιφέρειας στραμμένης προς το 

μέλλον, μέσω της προαγωγής του διαλόγου μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ επί 
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων· και 

• διασυνοριακή συνεργασία – σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Η προσέγγιση που ακολούθησε το πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια έχει αποφέρει καρπούς 
όσον αφορά τη συμφιλίωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και την επέκταση των 
οφελών της χρηματοδότησης της ΕΕ στο τμήμα εκείνο της κοινότητας που, σε διαφορετική 
περίπτωση, δεν θα μπορούσε να ωφεληθεί από το πρόγραμμα. Η έκθεση πρωτοβουλίας, η 
οποία θα βασιστεί στο παρόν έγγραφο εργασίας, θα επιδιώξει να περιγράψει την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από το πρόγραμμα της ΕΕ σε σχέση με τα θετικά αποτέλεσμα και τις βέλτιστες 
πρακτικές, και να επισημάνει τα σημεία που μπορούν να βελτιωθούν, τις προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν. Θα παρουσιάσει 
παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους οι περιφέρειες μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη 
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πρόσβαση στις πολιτικές και τα προγράμματα της Κοινότητας και να συμμετέχουν σε αυτά.
Τα διδάγματα που θα αντληθούν από το πρόγραμμα PEACE θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην παροχή στήριξης σε άλλες περιοχές που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν από 
συγκρούσεις, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του προγράμματος, θα εξεταστούν προσεκτικότερα 
ορισμένες πτυχές και προσεγγίσεις, όπως οι τοπικές εταιρικές σχέσεις, η συμμετοχή στο 
τοπικό επίπεδο, η διακυβέρνηση, η διασυνοριακή συνεργασία, οι διακοινοτικές υποθέσεις και 
η κοινωνική ένταξη/ισότητα. 

Από το 1989, η ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεισφέροντες στο Διεθνές Ταμείο για 
την Ιρλανδία (ΔΤΙ). Στο σχέδιο έκθεσης θα εξεταστεί επίσης η σχέση μεταξύ του ΔΤΙ και του 
προγράμματος PEACE.

Επιπροσθέτως, η εισηγήτρια θα προτείνει, επί τη ευκαιρία, ιδέες σχετικά με τις επικείμενες 
στρατηγικές και, στο πλαίσιο αυτό, τρόπους με τους οποίους τα προγράμματα περιφερειακών 
ενισχύσεων της ΕΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. 
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της επικέντρωσης σε νέους τρόπους συνεργασίας, της 
αρωγής για την οικοδόμηση ικανοτήτων, της εξεύρεσης μέσων προαγωγής της καινοτομίας,
και της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ανάπτυξης, στοιχείων που αποτελούν στο σύνολό 
τους καταλύτες για την κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη. Επιδίωξη του σχεδίου έκθεσης είναι 
η υποβολή καινοτόμων συστάσεων και ο προσδιορισμός ιδεών και λύσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ εν γένει. Στα ζητήματα που εγείρονται στο 
παρόν έγγραφο θα συμπεριληφθούν και οι μελλοντικές προσδοκίες τόσο για την Ιρλανδία 
όσο και για άλλα προγράμματα της ΕΕ. 

Στόχος του παρόντος εγγράφου εργασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση για την έκθεση
πρωτοβουλίας, είναι η διεύρυνση του διαλόγου. Η εισηγήτρια έχει εξετάσει λεπτομερέστατα 
τα ζητήματα που εγείρονται στο παρόν έγγραφο, με στόχο την ανάπτυξη απόψεων και ιδεών
για το έργο της κατάρτισης της επικείμενης έκθεσης σχετικά με το πρόγραμμα PEACE.

2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

2.1 Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω του 
προγράμματος PEACE είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Είναι σημαντική η ευρωπαϊκή 
συνιστώσα του προγράμματος οικοδόμησης της ειρήνης. Η Ένωση αναγνωρίζει τη 
σχέση μεταξύ φτώχειας, χρηστής διακυβέρνησης και συγκρούσεων.1 Πέρα από έναν 
μεγάλο αριθμό υφιστάμενων κρατών μελών, πολλές νέες υποψήφιες χώρες, όπως 
αυτές των Δυτικών Βαλκανίων2, έχουν μακρά ιστορία συγκρούσεων. Τοποθετώντας 
τις συγκρούσεις στην Ιρλανδία στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα μπορούσαν να 
καθορισθούν πολύτιμα εξωτερικά σημεία αναφοράς. Επιπλέον, ο ρόλος της ΕΕ 

  
1 Βλ., επί παραδείγματι, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη 
(COM(2003)615)
2 Όπως αναγνωρίζεται στη δήλωση της Θεσσαλονίκης της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 
21ης Ιουνίου 2003.
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υπερβαίνει την παροχή χρηματοδοτικών μέσων, καθώς πρόκειται για έναν ουδέτερο 
οργανισμό που διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη και μακροπρόθεσμο όραμα όσον αφορά 
τον σχεδιασμό του προγράμματος. 

2.2 Σε ό,τι αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανάπτυξη και την οικοδόμηση 
της ειρήνης, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι η οικονομική ανάπτυξη 
από μόνη της, όσο σημαντική και εάν είναι, δεν μπορεί να εγγυηθεί μια βιώσιμη 
ειρήνη. Τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό σε διάφορα πλαίσια, τόσο στις διεθνείς όσο 
και στις περιφερειακές συγκρούσεις. Ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας στον 
τομέα αυτόν είναι η δίκαιη ανάπτυξη, όπως και οι δράσεις που προωθούν την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και μια σταθερή κοινωνία. Συχνά τονίζεται η καίρια
σημασία μιας ανοικτής και βιώσιμης διαμεσολάβησης για τον τερματισμό των βίαιων 
συγκρούσεων.

2.3 Το PEACE I δημιούργησε σημαντικές δομές και παρείχε κίνητρα που οδήγησαν στην 
ανάπτυξη συνεργασίας σε μια περιφέρεια όπου δεν υπήρχε διασυνοριακή συνεργασία 
ούτε και επαρκείς δομές κοινωνικής συμμετοχής. Προσέφερε ευκαιρίες συμμετοχής
και διαλόγου και έφερε πιο κοντά στους πολίτες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και την ευθύνη για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Παρά τις σοβαρές δυσκολίες, και 
οι δύο κοινότητες απεδέχθησαν το PEACE I χάρη στο έργο των βασιζόμενων στις 
κοινότητες χρηματοδοτικών φορέων, συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτόν στον 
γενικό στόχο της βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών μέσω της 
άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινότητες. 

2.4 Η εταιρική σχέση έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία· τα διάφορα προγράμματα PEACE 
που σχετίζονταν με εθελοντικές και κοινοτικές οργανώσεις, ιδίως όσες αγωνίζονταν 
κατά της φτώχειας και υπέρ της κοινωνικής ένταξης, σημείωσαν επιτυχία. Η φτώχεια 
από μόνη της δεν προκαλεί βίαιες συγκρούσεις, όμως, σε συνδυασμό με άλλες αιτίες, 
αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσής τους. 

2.5 Η δομή των διαδικασιών διαβούλευσης και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ήταν 
εξίσου σημαντικά με το ίδιο το πρόγραμμα. 

2.6 Η εργασία με τις τοπικές κοινότητες είναι ενδεχομένως πιο χρονοβόρα, αλλά το 
πρόσθετο όφελος που αποκομίζεται έχει ουσιαστική σημασία – όσο πιο κοντά στη 
βάση της κοινωνίας βρίσκεται το επίπεδο της διαχείρισης και της συμμετοχής, τόσο 
περισσότερο γνωστό γίνεται στους πολίτες το πρόγραμμα αλλά και ο ρόλος της ΕΕ.

2.7 Η επαφή και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες και 
ανατρέπουν τις αρνητικές γνώμες. Ο στόχος θα έπρεπε να είναι η αμοιβαία 
κατανόηση και ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα. Παρομοίως, η προώθηση της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων θα βοηθήσει τους μελλοντικούς ηγέτες να 
κατανοήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό αμφότερων των κοινοτήτων. 

2.8 Οι διακοινοτικές πτυχές συνεισέφεραν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος. 
Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι τα προγράμματα προσελκύουν ένα ευρύ και 
ποικίλο φάσμα συμμετεχόντων γύρω από την επιδίωξη ενός κοινού στόχου ή οφέλους



DT\683723EL.doc 5/10 PE 393.959v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

και μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μοντέλων για τη συμμετοχή των πολιτών 
στην ανάπτυξη πολιτικών. Οι ομάδες εκπροσώπησης των γυναικών λειτούργησαν 
καλά, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασής τους. Διαδραματίζουν έναν πολύ 
θετικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης. 

2.9 Πολλές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κοινές σε άλλες 
περιοχές της Ευρώπης δεν πραγματοποιούνται σε διασυνοριακή κλίμακα στην 
Ιρλανδία. Άλλες έχουν διακοπεί εδώ και χρόνια. Οι διασυνοριακές πτυχές –κανονικές 
διασυνοριακές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και 
έργα με σκοπό την εξέταση μελλοντικών οραμάτων για την κοινωνία– είχαν καίρια 
σημασία για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

2.10 Ομάδες περιθωριοποιημένες στο παρελθόν ενδυναμώθηκαν ώστε να συμμετέχουν 
στην ενεργό οικοδόμηση της ειρήνης, μέσω της εργασίας με ευάλωτες ομάδες και με 
εκείνους που είχαν πληγεί σοβαρότερα από τις συγκρούσεις. 

2.11 Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΔΤΙ (Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία) είναι συχνά 
συμπληρωματική· χάρη στα δύο προγράμματα ορισμένα έργα κατάφεραν να φθάσουν 
σε ένα στάδιο όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε άλλους κοινοτικούς 
χρηματοδοτικούς πόρους, όπως το Interreg. 
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3. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ PEACE

Έργο: Cross-cultural cooperation between Ballymacarret and Ballybofey
(Διαπολιτισμική συνεργασία Ballymacarret και Ballybofey)

Ο καλλιτεχνικός και πολιτιστικός σύλλογος Ballymacarret Arts and Cultural Society, ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1996, έλαβε χρηματοδότηση από το PEACE I για την υλοποίηση ενός 
έργου θεατρικής συνεργασίας με αντίστοιχες οργανώσεις από παραμεθόριες κομητείες στον 
Νότο της Ιρλανδίας. Για την ενίσχυση και την προαγωγή αυτής της διασυνοριακής και ιδίως 
διαπολιτισμικής συνεργασίας οι δύο συμπράττοντες σύλλογοι ανέπτυξαν το «Cultural 
Pathways Project» (Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών), ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
νέους της κοινότητας των ενωτικών του Ballymacarret, στο ανατολικό Belfast, και σε νέους 
από το Ballybofey της κομητείας Donegal να συναντηθούν και να συγκρίνουν, να 
διερευνήσουν και να ωφεληθούν από τις πολιτισμικές διαφορές τους.

Το έργο, το οποίο λάμβανε χρηματοδότηση από το PEACE II, περιλάμβανε έξι «εταιρικές 
σχέσεις πολιτιστικής μάθησης» στις οποίες συμμετείχαν νέοι από τις δύο κοινότητες – την 
κοινότητα Ballymacarret και την κοινότητα Ballybofey. Κάθε εταιρική σχέση ανέπτυξε 
ενότητες γύρω από βασικά θέματα, ώστε να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να γνωριστούν 
καλύτερα μεταξύ τους και να μάθουν να εξευρίσκουν κοινό έδαφος και να χαίρονται τις 
διαφορές τους. Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς μπορούν να υπερπηδούν εμπόδια τόσο σε 
διασυνοριακό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. 

Η εν λόγω διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ του Ballymacarret και του Ballybofey είναι 
υποδειγματική για δύο λόγους. Πρώτον, στηριζόμενη στην πρωτοβουλία των νέων που 
συμμετείχαν σε αυτήν, αντανακλά τη φιλοσοφία «από τη βάση προς την κορυφή» που 
χαρακτηρίζει το πρόγραμμα PEACE. Δεύτερον, οι νέοι αυτοί άνθρωποι έμαθαν περισσότερα 
για τις πολιτικές δομές και τις δομές λήψης αποφάσεων της κοινωνίας και εξέτασαν επίκαιρα
ζητήματα σε πνεύμα συμπάθειας και όχι βίας.

Οι συμμετέχοντες στο έργο προέρχονταν από περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες από 
μειονεκτούσες περιοχές. Το έργο επικεντρώθηκε στην ένταξη, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού. Ορισμένες από τις περιοχές που συμμετείχαν 
στο έργο βρίσκονταν στο επίκεντρο συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων.

Έργο: Women co-creating a Non-Violent Society (Γυναίκες συνδημιουργοί μιας
κοινωνίας χωρίς βία)1

Το έργο αυτό απευθυνόταν σε γυναίκες από διαφορετικές κοινότητες. Σχεδιάστηκε 
προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα και την εμπιστοσύνη των γυναικών μέσω μιας
σειράς μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποίησης. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει 
τον ρόλο της διάστασης του φύλου στις συγκρούσεις καθώς και τον ρόλο των γυναικών στην 
οικοδόμηση της ειρήνης, επικεντρώνεται δε σε γυναίκες προερχόμενες από ομάδες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ισότητας και από μειονοτικές ομάδες.

  
1 Ετήσια έκθεση εφαρμογής 2005, Πρόγραμμα ΕΕ για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση, ΕΦΚΠ, σελ. 35-36
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Όπως κατέστη εμφανές με το Κέντρο Γυναικών Letterkenny, το έργο σημείωσε επιτυχία στον 
τομέα της συμφιλίωσης, δεδομένου ότι η κοινωνική ένταξη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία της συμφιλίωσης. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε όσα άτομα βρίσκονταν σε 
μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας λόγω έλλειψης τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, 
ευθυνών στο σπίτι κ.λπ.. Όταν η προσοχή στρεφόταν σε μια διαφορετική ομάδα 
συμμετεχόντων, επιτυγχανόταν αποδοχή της διαφορετικότητας και συμβιβασμός και οι 
συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να αναγνωρίσουν το παρελθόν και να προχωρήσουν προς το 
μέλλον, προκειμένου να διασφαλίσουν μια ασφαλέστερη και καλύτερη κοινότητα. Οι 
ενημερωτικές εκστρατείες και η προοδευτική οικοδόμηση σχέσεων βοήθησαν στην πρόοδο 
του έργου και στην αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων από αμφότερες τις κοινότητες. 

Έργο: Cavan and Monaghan Youth Active Citizenship Project (CMYAC – Πρόγραμμα 
ενεργού συμμετοχής των νέων του Cavan και του Monaghan στα κοινά)1

Το έργο αυτό ήταν μια κοινή πρωτοβουλία των αναπτυξιακών συμβουλίων της κομητείας του 
Cavan και της κομητείας του Monaghan, με σκοπό την οικοδόμηση της ικανότητας των νέων 
να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν πολιτιστική και 
κοινωνική συνείδηση της ζωής σε μια παραμεθόρια κομητεία. Η αξιολόγηση του έργου 
έδειξε ότι στήριξε ενεργά τους νέους και οικοδόμησε την ικανότητα συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και πλήρους συνειδητοποίησης της κοινότητάς τους. Το έργο 
παρουσιάζει παραδείγματα ορθών πρακτικών μέσω της κουλτούρας της συμμετοχής των 
νέων την οποία προωθεί, μέσω των μοντέλων προστασίας των παιδιών που προβάλλει και 
μέσω της ένταξης και της εκπροσώπησης νέων στις δομές διαχείρισης και στις 
δραστηριότητές του. Το πολυπολιτισμικό έργο του, η διαβούλευση για την κληρονομιά, οι 
διασυνοριακές επισκέψεις μελέτης για την οικοδόμηση της ειρήνης και οι διαδηλώσεις υπέρ 
της ειρήνης προωθούν ενεργά τη συνειδητοποίηση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας 
και του πολιτισμού. 

4. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

4.1 Η διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης στην Ιρλανδία δείχνει ότι η βασική επίλυση 
συγκρούσεων σε πλουραλιστικές κοινωνίες είναι μια γενική, συμμετοχική, μη βίαιη 
και εξελικτική διαδικασία. 

4.2 Η συμμετοχή εθελοντικών ομάδων, οργανώσεων ανάπτυξης των κοινοτήτων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων συνέβαλε στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την 
επίλυση συγκρούσεων και τη μη βία, μεταξύ άλλων μέσω της υπέρβασης των 
γεωγραφικών, πολιτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διαιρέσεων. Ως εκ τούτου, 
συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της κατανόησης και στη μείωση του 
φόβου και της έντασης σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο. 

4.3 Μια ουσιώδης συνιστώσα της οικοδόμησης της ειρήνης είναι η ενίσχυση των τοπικών 
ικανοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

  
1 Ετήσια έκθεση εφαρμογής 2005, Πρόγραμμα ΕΕ για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση, ΕΦΚΠ, σελ. 45-46
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ενισχύει τους μηχανισμούς διακυβέρνησης. Η οικοδόμηση της ειρήνης και η στήριξη 
της συμφιλίωσης θα οδηγήσουν στην εξεύρεση νέων τρόπων άσκησης διακυβέρνησης 
και χάραξης πολιτικών.

4.4 Θα έπρεπε να προωθηθούν οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο διασκέψεων μικρής 
κλίμακας, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτητα του προγράμματος· η ευκαιρία αυτή 
χάθηκε κατά την ανάπτυξη του PEACE II, όταν, επί παραδείγματι, σε ορισμένους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως σε εκείνους που ασχολούνται με την καταπολέμηση 
της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη, δεν δόθηκε η ίδια ευκαιρία να καταθέσουν τις 
απόψεις τους. Επιπροσθέτως, διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης οδηγούν σε 
διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής. 

4.5 Οι διαβουλεύσεις για τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα –μικρής κλίμακας και 
προσανατολισμένα στο τοπικό επίπεδο– θα έπρεπε να είναι ευρείες. Είναι σημαντικό 
να εκτελεστούν προγράμματα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έγκριση μικρών 
επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση απαραίτητων εργασιών που δεν πιστώνονται.

4.6 Το πρόγραμμα PEACE έχει συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του πληθυσμού 
της Ιρλανδίας μέσω της εκπαίδευσης και μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών του
πόρων. Έχει βοηθήσει στην ενθάρρυνση της διαμόρφωσης κριτικής συνείδησης στους 
πολίτες και στην προαγωγή μιας ριζικής αυτοσυνειδητοποίησης του τοπικού 
γίγνεσθαι.

4.7 Το διασυνοριακό έργο είχε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπλαση των διαιρεμένων 
αστικών και αγροτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, το έργο αυτό θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί περισσότερο. Κατά κανόνα, θα έπρεπε να καταστεί σαφές ότι τα 
χρηματοδοτούμενα έργα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα· αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης ομάδων και κοινοτήτων που ενδιαφέρονται να 
έρθουν σε επαφή διασχίζοντας τα πολιτισμικά και περιφερειακά σύνορα σε 
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. 

4.8 Η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων που σχετίζονται με τα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, ιδίως στις περιοχές των συγκρούσεων, δεν θα έπρεπε 
να τερματίζεται όταν το πρόγραμμα ολοκληρώνεται· το έργο της οικοδόμησης της 
ειρήνης θα πρέπει να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να εξετάσουμε τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεχίσουμε το θετικό έργο της ανάπτυξης της 
ικανότητας των εθελοντικών και κοινοτικών οργανώσεων να ενισχύουν τη διαδικασία 
για την ειρήνευση και τη συμφιλίωση στη νήσο της Ιρλανδίας.

4.9 Οι χρηματοδοτικοί φορείς θα έπρεπε να διασφαλίσουν ότι οι επιχορηγήσεις τους είναι 
σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ΕΕ και ότι συνδέονται συγκεκριμένα με τις Ταραχές 
και την κληρονομιά τους. Όσον αφορά το πρόγραμμα PEACE, επί παραδείγματι, η 
χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρρύνει ενεργά τη συμφιλίωση. 

4.10 Πέρα από τη διασφάλιση της διαμεσολάβησης μεταξύ εκείνων που επλήγησαν 
σοβαρότερα από τις συγκρούσεις, η προσέγγιση της ανάπτυξης από τη βάση προς την 
κορυφή διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή και αντιμετωπίζει άμεσα την πολιτισμική 
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ποικιλομορφία, παρέχει δε τον ισχυρότερο δεσμό με τους στόχους των προγραμμάτων 
που διαχωρίζουν τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των προγραμμάτων 
PEACE από άλλες πρωτοβουλίες περιφερειακής ανάπτυξης.

4.11 Πολλές από τις δράσεις των υποπρογραμμάτων PEACE, των προγραμμάτων του ΔΤΙ
και της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg παρουσίαζαν μεγάλες ομοιότητες και σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε εκτενής επανάληψη δραστηριοτήτων. Λόγω 
της συγχρηματοδότησης των έργων από διαφορετικά προγράμματα, υπήρχε κίνδυνος
διπλού υπολογισμού κατά την αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων και σε 
σχέση με τη δημοσιότητα συγκεκριμένων προγραμμάτων. Υπήρχε επίσης κίνδυνος
επιβράδυνσης της εκτέλεσης άλλων προγραμμάτων1. Το δίδαγμα που μπορεί να 
αντληθεί από την κατάσταση αυτή είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί καταρχάς η 
ρυθμιστική διαδικασία, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης.

4.12 Η μεγάλη δημόσια προβολή του προγράμματος PEACE ωφελεί σαφώς την προώθηση 
των στόχων του. Επιπροσθέτως, πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ως 
εργαλείο μάθησης για το έργο που συντελείται σχετικά με την ειρήνη και τη 
συμφιλίωση σε εγχώριο επίπεδο και στην αλλοδαπή.

5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

5.1 Η συμμετοχή είναι εξαιρετικά σημαντική για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής· 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αποκτήσει μόνιμη προοπτική. Αυτή η 
μακροπρόθεσμη προοπτική θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τη σύσταση της ομάδας 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στα πρώτα 
στάδια της συγκρότησής της.2

5.2 Ο εθελοντικός τομέας είναι γνωστός για τα επιτεύγματά του όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής υποβάθμισης και στέρησης και είναι σε θέση να 
αναπτύξει και να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης, ιδίως στα πιο μειονεκτούντα μέλη 
της κοινωνίας. Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο στα διάφορα 
προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. 

5.3 Πέρα από την αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται διαρκές έργο. Το έργο αυτό πρέπει να 
είναι συντονισμένο, προκειμένου να επιτυγχάνεται το υψηλότερο επίπεδο συνοχής 
μεταξύ των δραστηριοτήτων, ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Αυτό 
θα μπορούσε να επιτευχθεί με αλλεπάλληλες εκτενείς σειρές διαβουλεύσεων, 

  
1 Ειδική έκθεση αριθ. 7/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία και το 
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Ειρήνη και Συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις Όμορες Κομητείες 
της Ιρλανδίας 1995 - 1999, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής (2000/C 146/01, σημείο 58)
2 Κατά την επίσκεψή του στο Belfast την 1η Μαΐου 2007, ο κ. Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας εντός της Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τρόπους 
για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής της περιοχής στις πολιτικές και στα προγράμματα της ΕΕ. 
Η κ. Danuta Hübner, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, κλήθηκε να αναλάβει την πολιτική 
καθοδήγηση της ομάδας εργασίας. 
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δεδομένου ότι ταχύ έργο δεν σημαίνει απαραιτήτως και αποτελεσματικό έργο και ότι 
απαιτείται χρόνος για την επίτευξη ισχυρής βιώσιμης ανάπτυξης υπέρ της ειρήνης και 
της συμφιλίωσης. Οι πτυχές αυτές πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στην εξέταση των 
προγραμμάτων. Ταυτοχρόνως, οι κυβερνήσεις έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να 
διασφαλίσουν αυτές τις γενικές διαστάσεις. 

5.4 Μπορεί να λεχθεί ότι το πρόγραμμα PEACE διαδραματίζει πολύτιμο ρόλο για τη 
διασφάλιση δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στην παροχή κοινωνικοοικονομικών
ευκαιριών στις ενδιαφερόμενες κοινότητες. Οι τοπικές εταιρείες αποτελούν ισχυρούς 
φορείς και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της λύσης, στηρίζοντας την 
πρόληψη των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, μέσω της δημιουργίας 
μιας σειράς στρατηγικών διαχείρισης, υπεράσπισης και εταιρικών σχέσεων με άλλους 
φορείς. Θα ήταν ίσως σημαντικό, για τον λόγο αυτόν, να προωθηθεί η επέκταση ενός 
κοινού ορισμού για την κοινωνία των πολιτών, ώστε να συμπεριληφθούν φορείς από 
τις τοπικές επιχειρήσεις στον σχεδιασμό στρατηγικών ανάπτυξης και οικοδόμησης της 
ειρήνης. Εν προκειμένω, έχει ιδιαίτερη σημασία η κοινωνική οικονομία. 

5.5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι δίδεται επαρκής δημοσιότητα στα 
μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE και στο έργο της 
ομάδας εργασίας. Χρειάζεται υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης από μέρους των 
πολιτών και πρέπει να αποφεύγεται κάθε σύγχυση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ.


