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1. TAUST

ELi rahu ja leppimise programm (PEACE II) järgnes rahu ja leppimise spetsiaalsele 
tugiprogrammile 1995–1999 (PEACE I). Praegune programm PEACE III (2007–2013) järgib 
eelmise programmi struktuuri ja selle eesmärk on tugevdada Iirimaa rahuprotsessi, et 
soodustada liikumist rahumeelse ja stabiilse ühiskonna suunas ning edendada leppimist 
kõnealuses piirkonnas. 

Programmi raames abistatakse suurt hulka sektoreid, valdkondi, rühmi ja kogukondi, mida 
konflikt enim mõjutas, ning edendatakse kogukondadevahelisi projekte. Programmis PEACE 
– mille eesmärk on anda kogukonna eri osadele võimalus kokku tulla ja kogukonna tasandil 
koostööd teha – tegelevad suurema osa rahastamise haldamisega kohalikud 
partnerlusstruktuurid ning valitsusvälised organisatsioonid. 

EÜ programmide erikolleegium on programmi PEACE korraldusasutus. Järelevalvekomitee 
moodustavad peamised piirkondlikud partnerid (kes valitakse võrdselt välja lõuna- ja 
põhjapoolsetelt piirialadelt).

Programmi kahte põhielementi, s.o majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine ning 
Iirimaa konflikti pärandiga tegelemine, edendati kui osa rahuprotsessist programmi vältel viie 
prioriteedina: 

• majanduse taaselustamine;
• sotsiaalne integratsioon, kaasatus ja leppimine, mille puhul esmajärjekorras tegeldakse 

haavatavate rühmadega konfliktist enim mõjutatud piirkondades, erineva rahvastiku 
koostisega piirkondades ja puuduliku ühiskondliku infrastruktuuriga piirkondades; 

• kohaliku elu taaselustamine ja kohalikud arengustrateegiad;
• väljapoole suunatud ja tulevikku vaatava piirkonna edendamine ELi piirkondade 

vahelise dialoogi edendamise kaudu majanduslikes, sotsiaalsetes ja keskkonnaalastes 
küsimustes ning

• piiriülene majandus-, sotsiaalne ja kultuurialane koostöö.

Viimastel aastatel programmis kasutusele võetud lähenemisviisi abil on õnnestunud tuua 
lepitust huvitatud poolte vahele ning laiendada ELi rahastamise mõju kogukonna sellele osale, 
mis muidu abist osa ei saaks. Käesoleval töödokumendil põhineva omaalgatusliku raporti 
eesmärk on kirjeldada ELi programmist saadud kogemust seoses positiivsete tulemuste ja hea 
tavaga ning rõhutada, mida saaks parandada, millised väljakutsed ees ootavad ja millest tuleks 
õppust võtta. Raportis tuuakse näiteid selle kohta, kuidas piirkonnad saavad parimal viisil 
ühenduse poliitikatele ja programmidele juurde pääseda ja neis osaleda. Programmi PEACE 
rakendamisest saadud kogemuste abil saab kaasa aidata teiste, kord konfliktis olnud 
piirkondade toetamisele, nii sees- kui ka väljaspool ELi piire. 

Teatavaid aspekte ja lähenemisviise uuritakse programmi prioriteetide raames lähemalt, nagu 
näiteks kohalikud partnerlused, kohaliku tasandi osalemine, valitsemistavad, piiriülene 
koostöö, kogukondadevahelised küsimused ning sotsiaalne kaasatus / võrdõiguslikkus. 

EL on 1989. aastast alates olnud üks peamisi Rahvusvahelise Iirimaa Fondi (IFI) toetajaid. IFI 



DT\683723ET.doc 3/8 PE393.959v01-00

ET

ja programmi PEACE vahelist seost käsitletakse ka raporti projektis. 

Lisaks kasutab raportöör juhust esitada ideid seoses kavandatavate strateegiate ja sellega, 
kuidas ELi regionaalabiprogrammid saavad kaasa aidata regionaalarengule Euroopas. Seda on 
võimalik saavutada, keskendudes uutele koostööviisidele, aidates kaasa suutlikkuse 
tõstmisele, leides vahendeid innovatsiooni edendamiseks ning lihtsustades piiriülest 
arendustööd, mis kõik kiirendavad sotsiaalse kaasatuse suurenemist ja sotsiaalset arengut. 
Raporti projekti eesmärk on anda uuenduslikke soovitusi ning kindlaks määrata ideed ja 
lahendused seoses ELi struktuurifondide programmidega üldiselt. Siinkohal tõstatatud 
punktides sisalduvad ka tulevikuootused nii Iirimaa kui ka teiste ELi programmide kohta. 

Käesoleva töödokumendi – mis on omaalgatusliku raporti aluseks – eesmärk on arutelu 
laiendada. Raportöör käsitles käesolevas dokumendis tõstatatud punkte äärmiselt 
üksikasjalikult, et anda täiendav panus ja ideid eelseisva programmi PEACE käsitleva raporti 
visandamiseks.

2. PUNKTID, MILLEGA TULEB ARVESTADA

2.1 Euroopa Liidu osalus programmis PEACE on väga väärtuslik; Euroopa seotus rahu 
loomise projektiga on tähtis ning Euroopa Liit tunnistab vaesuse, hea valitsemistava ja 
konflikti vahelist seost1. Lisaks mitmele praegusele liikmesriigile on paljudel 
kanditaatriikidel, nagu näiteks Lääne-Balkani riigid2, konfliktne ajalugu. Asetades 
Põhja-Iirimaa konflikti laiemasse Euroopa konteksti, võib edasi anda väärtuslikke 
väliseid võrdluspunkte. Lisaks ei piirdu ELi roll üksnes rahastamisvahendite 
tagamisega, tegemist on neutraalse asutusega, mis omab pädevust ja pikaajalist 
visiooni programmi kavandamiseks. 

2.2 Konfliktiennetuse ning rahu edendamise ja loomisega seoses on kasvanud teadlikkus, 
et majandusareng iseenesest – kui tähtis see ka ei oleks – ei suuda tagada 
jätkusuutlikku rahu. Seda tuleb mõista erinevates kontekstides, nii rahvusvahelistes 
kui ka piirkondlikes konfliktides. Tähtsaim tegur kõnealuses valdkonnas on õiglane 
areng ning meetmed, et edendada tõhusat valitsemistava ja stabiilset ühiskonda. 
Tihtipeale rõhutatakse ka kaasava ja toimiva rahuvahendamise tagamise suurt tähtsust 
vägivaldsete konfliktide peatamisel.

2.3 Programmiga PEACE I loodi tähtsad struktuurid ja stiimulid, mis ergutasid koostööle 
piirkonnas, kus puudusid kogukondadevaheline koostöö ja korralikud sotsiaalse 
osaluse struktuurid. Programmiga tagati võimalused osalemiseks ja dialoogiks ning 
toodi otsuste tegemine ja vastutus kogukonna arengu eest inimestele lähemale. 
Vaatamata suurtele raskustele nõustusid mõlemad kogukonnad tänu kogukonnapõhiste 
finantseerimisasutuste tööle programmiga PEACE I ning aitasid sellega kaasa üldise 
eesmärgi saavutamisele, mis seisneb sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste 

  
1 Vt nt komisjoni teatist juhtimise ja arengu kohta (KOM(2003)615).
2 Nagu tunnistati Thessalonikis 21. juunil 2003. aastal toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise
deklaratsioonis.
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parandamises otsekontaktide kaudu kohalike kogukondadega. 

2.4 Partnerlus on kõige tähtsam; vabatahtlike ja kogukondlike organisatsioonidega 
seostatud mitmesugused PEACE programmid, eriti vaesuse vastu suunatud ja 
sotsiaalset kaasatust soosivad programmid, olid edukad. Vaesus iseenesest ei tekita 
vägivaldset konflikti, kuid vaesus koos teiste põhjustega suurendab vägivaldse 
konflikti võimalikkust. 

2.5 Konsulteerimismenetluste struktuur ja programmide kavandamine olid sama tähtsad 
kui programm ise. 

2.6 Töötamine kohalike kogukondadega on tõenäoliselt rohkem aeganõudev, kuid sellest 
saadav kasu on esmatähtis – mida madalamad on juhtimise ja osaluse tasandid, seda 
suurem on teadlikkus nii programmist kui ka EList. 

2.7 Kontaktid ja usalduse suurendamine harivad osalisi ja muudavad negatiivseid 
seisukohti. Eesmärk peaks olema suurendada vastastikust mõistmist ja austust igal 
tasandil. Samamoodi aitab noorte inimeste seas vastastikuse mõistmise edendamine 
tulevastel juhtidel mõista mõlema kogukonna ajalugu ja kultuuri. 

2.8 Kogukondadevahelised aspektid töötasid hästi programmi sihtide saavutamiseks. 
Siinkohal on tähtis see, et programmid kaasavad suure hulga erinevaid osalejaid 
otsima ühist eesmärki või kasu, ning saavad kaasa aidata süsteemide loomisele, mille 
kaudu kaasata avalikkust poliitika arendamisse. Naiste rühmad esinesid hästi, eriti mis 
puudutas nende esindatust. Naised etendavad rahu loomises väga positiivset rolli. 

2.9 Paljud sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised tegevused, mis mujal Euroopas on 
tavalised, puuduvad Iirimaa piiriüleses mõõtmes. Teised tegevused katkestati aastaid 
tagasi. Piiriülesed aspektid, tavapärased piiriülesed sotsiaalsed, majanduslikud ja 
kultuurilised tegevused ning ühiskonna tulevikuvisioonide uurimiseks kavandatud 
projektid olid programmi eesmärkide saavutamiseks tähtsad. 

2.10 Varem tõrjutud seisundis olnud rühmadele anti õigus rahu loomisele aktiivselt kaasa 
aidata, töötades haavatavate rühmadega ja nendega, keda konflikt enim mõjutas. 

2.11 Rahvusvahelise Iirimaa Fondi raames toimuv rahastamine on tihti täiendav ning 
mõlemad programmid tegid võimalikuks projektidel jõuda etappi, kus nad võisid 
juurde pääseda teistele ELi rahastamisvahenditele, nagu Interreg. 
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3. PROGRAMMI PEACE RAAMES RAHASTATUD PROJEKTIDE EDULOOD

Projekt: Kultuuridevaheline koostöö Ballymacarret’i ja Ballybofey vahel

1996. aastal asutatud Ballymacarret’i kunstide ja kultuuriühingule eraldati programmi PEACE 
I raames raha draama koostööprojekti jaoks partnerorganisatsioonidega piirist lõunapool 
asuvates Iirimaa krahvkondades. Selleks et tugevdada ja edendada kõnealust piiriülest ja eriti 
kultuuridevahelist koostööd, jätkasid kaks partnerassotsiatsiooni kultuuriliste eripärade 
projekti arendamisega, et võimaldada selle raames Ida-Belfasti Ballymacarret’i unionistliku 
kogukonna noortel ja Donegali krahvkonna Ballybofey noortel kokku tulla ning võrrelda, 
avastada ja osa saada üksteise kultuurilistest erinevustest.

Programmi PEACE II raames rahastatud projekt koosnes kuuest kultuurilisest 
õppepartnerlusest, mis hõlmasid kahe kogukonna – Ballymacarret’i ja Ballybofey – noori. Iga 
partnerluse raames töötati välja võtmeteemasid käsitlevad moodulid, et võimaldada osalejatel 
üksteist paremini tundma õppida ja õppida leidma ühiseid seisukohti ning austama nende 
erinevusi. Nad õppisid seda, kuidas takistusi ületada nii piiriüleselt kui ka kogukonnasiseselt.

Kõnealune piiriülene koostöö Ballymacarret’i ja Ballybofey vahel on näitlik kahes mõttes. 
Esiteks, oma noorte osalejate initsiatiivile toetudes kajastab see programmi PEACE alt-üles 
filosoofiat. Teiseks, kõnealused noored õppisid juurde ühiskonna poliitiliste ja otsusetegemise 
struktuuride kohta ning uurisid kaasaja probleeme toetaval mitteagressiivsel viisil.

Projektis osalejad olid pärit ebasoodsates piirkondades tõrjutud seisundis olevatest ja 
haavatavatest rühmadest. Projekti raames keskenduti kaasamisele, usalduse suurendamisele ja 
vastastikuse austamise tugevdamisele. Mõned projektis osalenud piirkonnad asusid jätkuva 
kogukondadevahelise konflikti keskmes.

Projekt: Naised kui vägivallavaba ühiskonna kaasloojad1

Kõnealune projekt oli suunatud erinevate kogukondade naistele. Projekti eesmärk oli tõsta 
naiste suutlikkust ja enesekindlust mitmete kursuste kaudu, mis lõppesid akrediteerimisega. 
Programm tunnistab konflikti soolist aspekti, naiste rolli rahu loomisel ning programmi 
raames keskendutakse võrdõiguslikkuse eest võitlevate ja vähemusrühmade naistele. 

Letterkenny naistekeskus oli näide sellest, et projekti raames tegeldi leppimisega, kuna 
sotsiaalne kaasatus on leppimisprotsessi jaoks peamine. Programm oli suunatud nendele, kes 
olid tööturul ebasoodsas olukorras ametliku haridusalase kvalifikatsiooni puudumise, 
perekondlike kohustuste vms tõttu. Erinevatele osalejate rühmadele keskendudes aktsepteeriti 
erinevust ja kompromissi ning osalejaid julgustati minevikku omaks võtma ja edasi liikuma, 
et kindlustada ohutum ja parem ühiskond. Teavituskampaaniad ja suhete järkjärguline 
loomine aitasid projekti juhtida ning suurendada osalejate arvu mõlemast kogukonnast. 

  
1 ELi rahu ja lepitamise programmi iga-aastane rakendusaruanne 2005, EÜ programmide erikolleegium, lk 35–
36.
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Projekt: Cavani ja Monaghani aktiivsete noorkodanike projekt1

Kõnealune projekt oli Cavani ja Monaghani krahvkondade arengunõukogude ühisalgatus, et 
suurendada noorte suutlikkust osaleda demokraatiaprotsessis ning arendada kultuurilist ja 
sotsiaalset teadlikkust elu kohta piiriäärsetes krahvkondades. Projekti hindamine näitas, et 
selle raames toetati aktiivselt noori ning suurendati suutlikkust demokraatiaprotsessis 
osalemiseks ja seda, et noored oleksid täielikult teadlikud nende kogukonnast. Projektiga 
demonstreeritakse näiteid heast tavast noorsoo osalemise harjumuste ja lastekaitse mudelite 
kaudu ning kaasatakse noori oma juhtimisstruktuuridesse ja tegevustesse ning esindatakse 
neid. Kultuuridevaheline projekt, pärandi alased konsultatsioonid ja rahutagamise alased 
piiriülesed õppekülastused ning rahu propageerivad demonstratsioonid edendavad aktiivselt 
teadlikkust ning austust mitmekesisuse ja kultuuri vastu.

4. ÕPPETUNNID TULEVIKUKS

4.1 Põhja-Iirimaa rahuprotsess näitab, et konflikti lahendamise alus pluralistlikus 
ühiskonnas on üleüldine, osaluslik, mittevägivaldne ja arenev protsess. 

4.2 Vabatahtlike rühmade, kogukondlike arendus- ja valitsusväliste organisatsioonide 
osalemine aitas õppida konflikti lahendamist ja vägivalla mittekasutamist, muu hulgas 
geograafiliste, poliitiliste, kultuuriliste ja usuliste lahknevuste ületamise kaudu. 
Osalemine aitas seega kaasa usalduse ja mõistmise suurendamisele ning hirmu ja 
pingete vähendamisele isiklikul ja kogukonna tasandil. 

4.3 Rahutagamise peamine osa on kohalike volituste ja kodanikuühiskonna tugevdamine. 
Kodanikuühiskonna kaasamine parandab juhtimise korraldust. Rahutagamise ja 
leppimise toetamise tulemusel tuleks leida uusi valitsemise ja poliitikategemise viise.

4.4 Laiaulatusliku programmi tagamiseks tuleks edendada väikesemahulisi konverentsi 
vormis konsulteerimisi; programmi PEACE II arendamisel sellist võimalust ära ei 
kasutatud – mitte kõigile huvitatud pooltele ei antud ühesugust võimalust nende 
arvamusi kuuldavaks teha, eriti nendele, kes on seotud vaesusevastase ja sotsiaalse 
kaasatuse alase tegevusega. Lisaks peavad rahastamise eri tasandid vastama osalemise 
eri tasanditele. 

4.5 Konsultatsioonid eri rahastamisprogrammide jaoks – väikesemahulised ja kohalikule 
tasandile suunatud – peaksid olema laiaulatuslikud. Tähtis on teostada väikeste 
summade eraldamist võimaldavaid süsteeme, mille kaudu rahastatakse vajalikku 
vabatahtlikku tööd.

4.6 Programm PEACE on abistanud inimesi Iirimaal hariduse kaudu ning nende 
kultuurilistele ressurssidele toetumise kaudu. Programm aitas inimestes tõsta kriitilist 
eneseteadvust ja edendada kohalike sündmuste radikaalset teadlikustamist.

4.7 Piiriülene töö aitas kaasa lõhestatud linna- ja maapiirkondade taaselustamisele. 

  
1 ELi rahu ja lepitamise programmi iga-aastane rakendusaruanne 2005, EÜ programmide erikolleegium, lk 45–
46.
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Kõnealust tööd saaks siiski edasi arendada. Üldjuhul peaks olema selge, et 
rahastatavad projektid on piiriülesed projektid; seda saaks saavutada nende rühmade ja 
kogukondade rahastamise kaudu, kes on huvitatud kultuurilisi ja regionaalseid piire 
ületavatest kahepoolsetest suhetest keskpikas ja pikas perspektiivis.

4.8 ELi rahastamisprogrammidega seotud osaliste vaheline koostöö ei tohiks – eriti 
konfliktipiirkondades – programmi lõppedes katkeda; rahutagamise alane töö peab 
jätkuma ka järgmistel aastatel. Tuleb kaaluda, kuidas saaks jätkata tänuväärset tööd, et 
võimaldada vabatahtlikel ja kogukonna organisatsioonidel tugevdada rahuprotsessi ja 
leppimist Põhja-Iirimaal.

4.9 Finantseerimisasutused peaksid tagama, et nende toetused vastavad ELi nõuetele ning 
on konkreetselt seotud tüli ja selle pärandiga. Näiteks seoses programmiga PEACE 
peaks finantseerimine aktiivselt leppimist edendama. 

4.10 Lisaks rahuvahendamise tagamisele nende vahel, keda konflikt kõige rohkem mõjutas, 
on alt-üles lähenemisviis arendustööle see, mille abil hõlbustatakse aktiivset osalemist 
ja tegeldakse otseselt kultuuriliste erinevustega ning tagatakse tugevaim seos 
programmi eesmärkidega, mis eristab programmi PEACE alla kuuluvaid 
majandusmeetmeid teistest regionaalarengu algatustest. 

4.11 Paljude programmi PEACE alaprogrammide, IFI programmide ja ühenduse algatuse 
Interreg meetmed olid suurel määral sarnased või kattusid mõnel juhul 
märkimisväärselt. Projektide kaasfinantseerimine eri programmide all kujutas endast 
topeltarvestamise riski programmide mõju hindamisel ja üksikute programmide 
reklaamimisel. Samuti tekitas see riski aeglustada teiste programmide elluviimist1. 
Kõnealusest võiks õppida seda, et rahastamise tõhususe parandamiseks tuleks 
ennekõike tugevdada regulatiivmenetlust.

4.12 Programmile PEACE osaks saanud suur avalikkuse tähelepanu aitab selgelt kaasa 
programmi eesmärkide edenemisele. Lisaks tuleks rajada andmebaas kui õppevahend 
töö kohta rahu loomisel ja leppimisel kodus ning väljaspool kodu. 

5. TULEVIKUOOTUSED

5.1 Struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide programmide kavandamise ja rakendamise jaoks 
on tähtsaim element osalemine; osalemist tuleb edasi arendada ning anda sellele 
alaline perspektiiv. Kõnealuse pikaajalise perspektiiviga tuleks arvestada praegu 
loomisel oleva Euroopa Komisjoni töökonna moodustamisel2.

5.2 Vabatahtlik sektor on tuntud oma saavutuste poolest sotsiaalse allakäigu ja 
mahajäämuse vastu võitlemisel ning sobib arendama ja osutama teenuseid piirialadel, 

  
1 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 7/2000 Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiriäärsete maakondade rahu ja leppimise 
spetsiaalse tugiprogrammi (1995–1999) kohta, koos komisjoni vastustega (2000/C 146/01, punkt 58).
2 1. mail 2007 – oma visiidi ajal Belfasti – tegi Jose Manuel Barroso, Euroopa Komisjoni president teatavaks 
töökonna loomise komisjonis, et uurida, kuidas parandada piirkonna juurdepääsu ühenduse poliitikatele ja 
programmidele ning nendes osalemist. Poliitiline vastutus töörühma töö eest paluti võtta regionaalpoliitika 
volinikul Danuta Hübneril. 
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eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevale ühiskonna osale. Kõnealust kogemust 
tuleks eri regionaalarenguprogrammides rohkem ära kasutada. 

5.3 Lisaks arenguabi osutamisele on vajadus pideva töö järele. Tööd tuleks süvalaiendada, 
et saavutada kõrgeimal tasandil kooskõlastatud tegevused, mis ei ole üksteisega 
vastuolus. Seda oleks võimalik saavutada järjestikuste laiaulatuslike konsultatsioonide 
kaudu, mõistes, et kiire töö ei tähenda tingimata tõhusat tööd ning et tugeva 
jätkusuutliku arengu jaoks rahu ja leppimise suunas on vaja aega. Kõnealused aspektid 
peaksid programmide uurimisel omama keskset tähtsust. Samal ajal on nimetatud 
üldise ulatuse tagamisel eriline vastutus valitsustel. 

5.4 Võib väita, et programm PEACE on väärtuslik tegevuste kindlustamisel, mis toetavad 
asjaomaste kogukondade sotsiaal-majanduslikke võimalusi. Kohalikud ettevõtted on 
peamised tegutsejad ja võivad etendada tähtsat osa lahenduse leidmisel, toetades 
konfliktiennetust ja rahu tagamist, luues juhtimisstrateegiaid, eestkosteprogramme ja 
partnerlusi teiste tegutsejatega. Seetõttu võib olla oluline edendada kodanikuühiskonna 
jaoks ühtse määratluse laiendamist, samal ajal kindlaks määrates arengu- ja rahu 
tagamise strateegiad. Sotsiaalmajandus on selles suhtes eriti tähtis. 

5.5 Euroopa Komisjon peaks tagama, et programmi PEACE raames rakendatavatele 
meetmetele ning töökonna tööle pööratakse piisavalt avalikku tähelepanu. Avalikkuse 
teadlikkus peab olema kõrge ning tuleb vältida segadust erinevate ELi programmide 
vaheliste suhete osas.


