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1. TAUSTA

EU:n Peace-ohjelma (Programme for Peace and Reconciliation, ”Peace II”) perustettiin 
rauhan ja sovinnon edistämiseksi tarkoitetun erityisen tukiohjelman jälkeen (Special Support 
Programme for Peace and Reconciliation, ”Peace I”) (1995–1999). Nykyisen ”Peace III” -
ohjelman (2007–2013) rakenne pohjautuu edelliseen ohjelmaan. Sen tavoitteena on tukea 
Irlannin rauhanprosessia vahvistamalla kehitystä kohti rauhanomaista ja vakaata yhteiskuntaa 
sekä edistämällä sovintoa alueella. 

Ohjelman avulla tuetaan konfliktista eniten kärsineitä aloja, alueita, ryhmiä ja yhteisöjä ja 
edistetään yhteisöjen välisiä hankkeita. Paikallisen yhteistyökumppanuuden rakenteet ja 
kansalaisjärjestöt hoitivat suurimman osan Peace-ohjelman rahoituksesta. Kyseisen ohjelman
tarkoituksena on tarjota yhteisön eri sektoreille mahdollisuus yhteistyöhön yhteisön tasolla. 

EU:n ohjelmista vastaava elin SEUPB on ohjelman hallintoviranomainen. Seurantavaliokunta 
koostuu tärkeimmistä alueellisista kumppaneista (jotka valitaan tasapuolisesti Irlannin 
pohjois- ja eteläosasta).

Ohjelman kaksi keskeisintä tekijää ovat taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä Irlannin 
konfliktin seurausten käsittely. Näitä tuettiin osana rauhanprosessia viiden ensisijaisen 
tavoitteen avulla:  

• taloudellinen uudistus;
• sosiaalinen integraatio, osallistaminen ja sovinto, joissa etusijalle asetetaan 

haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät konfliktista eniten kärsineillä alueilla, raja-
alueilla ja sellaisilla alueilla, joilla yhteisön infrastruktuuri on kehno; 

• paikallistason elvytys- ja kehitysstrategiat;
• alueen avoimuuden ja edistyksellisyyden edistäminen tukemalla vuoropuhelua 

taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöä koskevista aiheista EU:n alueiden välillä; ja
• rajatylittävä yhteistyö – taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen yhteistyö.

Ohjelmassa on viime vuosina sovellettu sellaista lähestymistapaa, jolla on onnistuttu 
sovittelemaan asianomaisten välillä ja laajentamaan EU:n rahoitusta koskemaan sitä yhteisön 
osaa, jota se ei muuten koskisi. Tähän työasiakirjaan perustuvan valiokunta-aloitteisen 
mietinnön tarkoituksena on kuvailla EU:n ohjelmasta saatuja kokemuksia, sen positiivisia 
tuloksia ja parhaita käytäntöjä, sekä nostaa esille parannettavia kohtia, tulevaisuuden haasteita 
ja opittavia asioita. Siinä tarjotaan esimerkkejä siitä, kuinka alueet voivat parhaiten lähestyä 
yhteisön politiikanaloja ja ohjelmia sekä osallistua niihin. Peace-ohjelmasta opitut asiat voivat 
mahdollisesti olla hyödyksi muiden konflikteista kärsineiden alueiden tukemisessa sekä EU:n 
rajojen sisä- että ulkopuolella. 

Ohjelman ensisijaisten tavoitteiden yhteydessä tarkastellaan lähemmin joitakin näkökulmia ja 
lähestymistapoja, esimerkiksi paikallisia kumppanuuksia, osallistumista paikallistasolla, 
hallintoa, rajatylittävää yhteistyötä, yhteisöjen välisiä kysymyksiä ja sosiaalista 
osallisuutta/tasa-arvoa. 
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Vuodesta 1989 lähtien EU on kuulunut Irlannin kansainvälisen rahaston (IFI) pääasiallisiin 
rahoittajiin. Myös IFI:n ja Peace-ohjelman välistä suhdetta käsitellään mietintöluonnoksessa.

Lisäksi esittelijä hyödyntää saamansa tilaisuuden esittää ideoita tulevista strategioista ja siitä, 
kuinka EU:n alueellisilla tukiohjelmilla voidaan edistää Euroopan alueellista kehitystä. 
Tuloksia voitaisiin saavuttaa keskittymällä uusiin yhteistyömuotoihin, auttamalla valmiuksien 
kehittämisessä sekä löytämällä tapoja innovaation edistämiseksi ja rajatylittävän kehityksen 
helpottamiseksi. Nämä kaikki toimivat sosiaalisen osallistumisen ja kehityksen käynnistävinä 
tekijöinä. Mietintöluonnoksen tarkoituksena on laatia innovatiivisia suosituksia ja keksiä 
ideoita ja ratkaisuja EU:n rakennerahasto-ohjelmia varten yleisesti. Tässä esille nostettuihin 
kohtiin sisältyvät tulevaisuudennäkymät sekä Irlannin että muiden EU:n ohjelmien osalta. 

Tämä työasiakirja toimii valiokunta-aloitteisen mietinnön pohjana, ja sen tavoitteena on 
laajentaa keskustelua. Esittelijä on tarkastellut yksityiskohtaisesti tässä asiakirjassa esiin 
nostettuja kohtia antaakseen lisäpanoksensa ja esittääkseen ideoita tulevan Peace-ohjelmaa 
koskevan mietinnön työstämistä varten.

2. TARKASTELTAVIA KOHTIA

2.1 Euroopan unionin osallistuminen Peace-ohjelmaan on erittäin hyödyllistä; 
eurooppalainen kytkentä rauhanrakentamiseen tähtäävään hankkeeseen on tärkeä, ja 
EU tunnustaa yhteyden köyhyyden, hyvän hallintotavan ja konfliktin välillä.1 Monien 
nykyisten jäsenvaltioiden lisäksi useilla ehdokasmailla, kuten Länsi-Balkanin mailla2, 
on konfliktien leimaama historia. Tarkastelemalla Irlannin konfliktia laajemmassa 
koko Euroopan mittakaavassa voidaan hyötyä ulkoisista vertailukohdista. Lisäksi 
EU:n tehtäviin kuuluu muutakin kuin pelkästään rahoitusvälineiden tarjoaminen. Se 
toimii asiantuntevana ja puolueettomana viranomaisena, jolla on kokonaisnäkemystä 
ohjelman suunnittelemisesta.

2.2 Konfliktien ehkäisemisen ja rauhan kehittämisen ja rakentamisen yhteydessä 
käsitetään yhä selkeämmin, että vaikka taloudellinen kehitys onkin tärkeää, sillä yksin 
ei voida turvata pysyvää rauhaa. Tämä tosiasia on ymmärrettävä eri tilanteissa, sekä 
kansainvälisissä että alueellisissa konflikteissa. Tärkein tällä alueella vaikuttava tekijä 
on yhdenvertainen kehitys sekä toimet tehokkaan hallintotavan ja vakaan 
yhteiskunnan edistämiseksi. Väkivaltaisen konfliktin purkamisessa korostetaan usein 
osallistavan ja toteuttamiskelpoisen sovittelumenettelyn merkitystä.

2.3 Peace I -ohjelma tarjosi tärkeät rakenteet ja aloitteet yhteistyöhön kannustamiseksi 
alueella, jolla ei ennestään harjoitettu yhteistyötä yhteisöjen välillä ja jolla oli heikot 
rakenteet sosiaalista osallistumista varten. Se mahdollisti osallistumisen ja 

  
1 Katso esimerkiksi komission tiedonanto johtamisesta ja kehityksestä (KOM(2003)0615).
2 Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden Thessalonikissa 21. kesäkuuta 2003 pitämän huippukokouksen 
julkilausuman mukaisesti.
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vuoropuhelun ja toi yhteisön kehitystä koskevaa päätöksentekoa ja vastuuta 
lähemmäksi ihmisiä. Huomattavista vaikeuksista huolimatta Peace I -ohjelma saavutti 
paikallisten rahoituselinten työn ansiosta kummankin paikallisen yhteisön 
hyväksynnän. Näin ollen pystyttiin saavuttamaan yleistavoite, joka liittyi sosiaalisten 
ja taloudellisten olosuhteiden parantamiseen olemalla suoraan yhteydessä paikallisiin 
yhteisöihin.

2.4 Kumppanuus on erittäin tärkeää; useat vapaaehtoisjärjestöihin ja yhteisön järjestöihin 
liittyvät ja erityisesti köyhyyden torjumiseen ja sosiaalisen osallistumisen 
edistämiseen keskittyvät Peace-ohjelmat olivat menestyksekkäitä. Köyhyys itsessään 
ei aiheuta väkivaltaista konfliktia, mutta köyhyys sekä muut tekijät lisäävät 
väkivaltaisen konfliktin todennäköisyyttä. 

2.5 Kuulemismenettelyjen rakenne ja ohjelmien suunnittelu olivat yhtä tärkeitä kuin itse 
ohjelma. 

2.6 Paikallisyhteisöjen kanssa työskentely vaatii todennäköisesti enemmän aikaa, mutta 
sen tuottama ylimääräinen hyöty on hyvin tärkeää. Mitä alhaisemmilla tasoilla hallinto 
ja osallistuminen tapahtuvat, sitä enemmän sekä ohjelmasta että EU:sta tiedetään.

2.7 Yhteydenotto osanottajiin, luottamuksen rakentamista koskeva koulutus sekä 
kielteisten näkemysten muuttaminen. Tavoitteen tulisi lisätä molemminpuolista 
ymmärrystä ja kunnioitusta kaikilla tasoilla. Yhtä lailla molemminpuolisen 
ymmärryksen lisääminen nuorison keskuudessa auttaa tulevia johtajia ymmärtämään 
molempien yhteisöjen historiaa ja kulttuuria paremmin. 

2.8 Yhteisöjen väliset kysymykset toimivat hienosti ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi. 
Tärkeintä on se, että ohjelmat houkuttelevat lukuisia niihin osallistuvia tahoja 
etsimään yhteisiä tavoitteita tai hyötyä ja voivat auttaa kehittämään muotoja yleisön 
sitouttamiseksi toimintalinjojen kehittämiseen. Naisryhmät suoriutuivat hyvin, ja ne 
olivat erityisesti hyvin esillä. Niillä on erittäin myönteinen asema 
rauhanrakentamisprosessissa. 

2.9 Monet muualla Euroopassa yleiset taloudelliset ja kulttuurilliset toiminnat eivät ole 
toteutuneet rajatylittävillä alueilla Irlannissa. Jotkut ovat keskeytyneet vuosiksi. 
Rajatylittävät kysymykset, normaalit rajatylittävät sosiaaliset, taloudelliset ja 
kulttuurilliset toiminnat sekä hankkeet yhteiskunnan tulevaisuuden näkymien 
tarkastelemiseksi olivat tärkeitä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.10 Aiemmin syrjäytyneillä ryhmillä oli mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti 
rauhanrakentamiseen työskentelemällä haavoittuvassa asemassa olevien sekä 
konfliktista eniten kärsineiden ryhmien kanssa. 

2.11 IFI:n (Irlannin kansainvälinen rahasto) rahoitus on usein täydentävää. Molempien 
ohjelmien ansiosta hankkeet saatiin sellaiseen vaiheeseen, että ne voivat saada muuta 
EU:n rahoitusta (esimerkiksi Interreg). 
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3. PEACE-OHJELMASTA RAHOITETTUJEN HANKKEIDEN 
MENESTYSTARINOITA

Hanke: Rajatylittävä yhteistyö Ballymacarretin ja Ballybofeyn välillä

Vuonna 1996 perustettu Ballymacarretin kulttuuri- ja taideyhdistys (Ballymacarret Arts and 
Cultural Society) sai Peace I -ohjelmasta rahoitusta teatteriyhteistyöhankkeeseen Irlannin 
rajakreivikuntien vastaavien järjestöjen kanssa. Lisätäkseen ja syventääkseen tätä 
rajatylittävää ja erityisesti kulttuurienvälistä yhteistyötä kumppanuusjärjestöt toteuttivat 
Kulttuurin poluiksi (Cultural Pathways) kutsutun hankkeen, jonka tarkoituksena on tarjota 
Belfastin itäosassa sijaitsevan Ballymacarretin protestanttinuorille ja Denegalin 
kreivikunnassa sijaitsevan Balllybofeyn nuorille tilaisuuksia kokoontua tutkimaan, 
vertaamaan ja arvioimaan omia kulttuurisia erityispiirteitään ja nauttimaan niistä.

Peace II -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa järjestettiin 
kuusi ”kulttuurioppimiskumppanuutta”, joihin osallistui nuoria molemmista yhteisöistä, 
Ballymacarretista ja Ballybofeysta. Kussakin kumppanuudessa kehitettiin avainteemojen 
ympärille moduuleja, joiden avulla osallistujat oppivat tuntemaan toisensa, löytämään yhteisiä 
asioita ja samalla kunnioittamaan toistensa eroja. He oppivat ylittämään sekä yhteisöjen 
välisiä että kotinsa läheisyydessä olevia esteitä.

Ballymacarretin ja Ballybofeyn rajatylittävä yhteistyö on esimerkillistä kahdellakin tapaa.
Koska yhteistyö perustuu siihen osallistuvien nuorten omaan aloitteeseen, se heijastaa Peace-
ohjelmassa noudatettavaa alhaalta ylöspäin -periaatetta. Toisaalta nuoret oppivat lisää 
yhteiskunnan poliittisista rakenteista ja päätöksentekoa koskevista rakenteista, ja he 
opiskelivat ajankohtaisia asioita kannustavassa hengessä ilman vihamielisyyttä.

Hankkeen osanottajat kuuluivat heikommin kehittyneiden alueiden syrjäytyneiden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmiin. Hankkeessa keskityttiin osallistamiseen, 
luottamuksen rakentamiseen ja keskinäisen kunnioituksen edistämiseen. Jotkut hankkeeseen 
osallistuneista alueista olivat keskeisessä osassa parhaillaan meneillään olevassa yhteisön 
konfliktissa.

Hanke: Naiset mukana luomassa väkivallatonta yhteiskuntaa3

Hanke oli suunnattu eri yhteisöjen naisille. Sen tarkoituksena oli kehittää naisten valmiuksia 
ja luottamusta erilaisten kurssien avulla, joista heille myönnetään todistukset. Ohjelmassa 
tunnustetaan konfliktin sukupuolisidonnainen luonne ja naisten asema 
rauhanrakentamisprosessissa ja keskitytään tasa-arvo- ja vähemmistöryhmien naisiin.

Letterkennyn naisten keskus havainnollisti, että sovitteluprosessissa keskeistä on hankkeen 
tapa käsitellä sovittelua sosiaalisen osallistumisen kautta. Ohjelma suunnattiin niille, joilla ei 
ollut muodollista koulutuksellista pätevyyttä tai esimerkiksi perhevelvollisuuksia ja jotka sen 
vuoksi tunsivat olevansa epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla. Erilaiseen 

  
3 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2005, EU:n Peace-ohjelma (Programme for Peace and 
Reconciliation), SEUPB, s. 35-36.
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osallistujaryhmään keskittyminen auttoi hyväksymään monimuotoisuuden ja saavuttamaan 
kompromissin. Osallistujia kannustettiin hyväksymään menneisyys ja siirtymään eteenpäin 
turvallisemman ja paremman tulevaisuuden turvaamiseksi yhteisölle. Tiedotuskampanjoiden 
avulla sekä kehittämällä suhteita asteittain ohjelmaa vietiin eteenpäin ja kasvatettiin 
molemmista yhteisöistä osallistuvien lukumäärää. 

Hanke: Cavanin ja Monaghanin nuorten aktiivista kansalaisuutta koskeva hanke 
(CMYAC)4

Hanke sai alkunsa Cavanin ja Monaghanin kreivikuntien kehityslautakuntien yhteisaloitteesta, 
jonka tarkoituksena oli kehittää nuorten valmiuksia sitoutua ja osallistua demokraattiseen 
prosessiin ja kehittää kulttuurillista ja sosiaalista tietämystä elämästä rajakreivikunnassa.
Hankkeen arvioinnin tulokset osoittivat, että se onnistui aktiivisesti tukemaan nuoria ja 
kehittämään heidän valmiuksiaan sitoutua demokraattiseen prosessiin ja tuntea yhteisönsä. 
Hankkeen osoittamia esimerkkejä hyvistä käytännöistä ovat nuorten osallistuminen hyvässä 
ilmapiirissä, lastensuojelumallit ja nuorisosektorin ottaminen mukaan ja edustetuiksi sen 
hallintorakenteisiin ja toimintoihin. Sen monikulttuurinen hanke, perintöä koskeva 
kuuleminen ja rajatylittävät opintovierailut, jotka koskevat rauhanrakentamista ja 
mielenosoituksia rauhan puolesta, edistävät aktiivisesti tietoa ja kunnioitusta 
monimuotoisuutta ja kulttuuria kohtaan. 

4. OPETUKSET

4.1 Irlannin rauhanrakentamisprosessi osoittaa, että perusteellinen konfliktinratkaisu 
moniarvoisissa yhteiskunnissa on kokonaisvaltainen, osallistava, väkivallaton ja 
jatkuvasti kehittyvä prosessi.

4.2 Vapaaehtoisryhmien osallistuminen, yhteisön kehitys ja kansalaisjärjestöt opettivat 
osaltaan konfliktinratkaisua ja väkivallattomuutta muun muassa toimimalla yli 
maantieteellisten, poliittisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten rajojen. Näin ollen 
luottamus ja ymmärrys lisääntyivät ja pelko sekä jännitteet vähenivät sekä yksilöiden 
että yhteisöjen välillä.

4.3 Rauhanrakentamiseen kuuluu olennaisena osana paikallistason valtuuksien sekä 
kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen lisää 
hallintojärjestelyjä. Rauhanrakentamisen ja sovittelun tukemisen pitäisi johtaa uusiin 
tapoihin luoda hallintorakenteita ja menettelytapoja.

4.4 Pienimuotoisia konferenssineuvotteluja tulisi suosia laaja-alaisen ohjelman 
takaamiseksi; tällaista mahdollisuutta ei hyödynnetty Peace II -ohjelman 
kehittelyvaiheessa, kun esimerkiksi joillekin kiinnostuneille (erityisesti köyhyyden 
torjumisessa ja sosiaalisen osallistumisen edistämisessä mukana oleville) osapuolille 
ei annettu yhdenvertaista mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään. Lisäksi eri tasojen 

  
4 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2005, EU:n Peace-ohjelma (Programme for Peace and 
Reconciliation), SEUPB, s. 45-46.
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rahoituksesta on löydyttävä selitys eri tasojen osallistumiselle. 

4.5 Erilaisia rahoitusohjelmia koskevien – pienimuotoisten ja paikallispainotteisten –
neuvottelujen tulisi olla yleisiä. On tärkeää tehdä sellaisia suunnitelmia, jotka 
mahdollistaisivat pienten määrärahojen hyväksymisen tarpeellisen muun kuin luottoa 
koskevan työn rahoittamiseksi.

4.6 Peace-ohjelma on vaikuttanut ihmisten mahdollisuuksiin Irlannissa koulutuksen avulla 
ja pohjaamalla heidän kulttuuriresursseihinsa. Se kannusti ihmisiä kriittiseen 
ajatteluun ja edisti uudenlaista itsetuntemusta paikallisten tapahtumien tulkinnassa.

4.7 Rajatylittävä työ oli avuksi jakautuneiden kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen 
elvyttämisessä. Työtä voitaisiin kuitenkin viedä tästä eteenpäin. Pääsääntöisesti olisi 
oltava selvää, että rahoitetut hankkeet ovat rajatylittäviä hankkeita. Tämä voitaisiin 
saavuttaa myöntämällä rahoitusta ryhmille ja yhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita 
kulttuurilliset ja alueelliset rajat ylittävästä yhteistoiminnasta keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä. 

4.8 EU:n rahoitusohjelmiin liittyvien osanottajien välistä, erityisesti konfliktialueilla 
tapahtuvaa yhteistyötä ei pitäisi lopettaa ohjelman loputtua. Rauhanrakennustyön on 
jatkuttava tulevina vuosina. On pohdittava, kuinka voidaan jatkaa sitä hyvää työtä, 
joka mahdollistaa vapaaehtoisjärjestöjen ja yhteisöjen järjestöjen osallistumisen 
rauhan- ja sovitteluprosessin vahvistamiseen Irlannin saarella.

4.9 Rahoituselinten olisi varmistettava, että niiden avustukset ovat EU:n vaatimusten 
mukaisia ja että niillä on yhteys erityisesti Pohjois-Irlannin levottomuuksiin ja niiden 
seurauksiin. Esimerkiksi Peace-ohjelman osalta rahoituksen tulisi aktiivisesti edistää 
sovitteluprosessia. 

4.10 Konfliktista eniten kärsineiden osapuolten välisen sovittelun turvaamisen lisäksi 
aktiivista osallistumista helpotetaan alhaalta ylöspäin -lähestymistavan avulla. Näin 
päästään myös käsittelemään suoraan kulttuurista monimuotoisuutta. Lisäksi luodaan 
mahdollisimman vahva side ohjelmien tavoitteisiin, joissa erotellaan Peace-ohjelman 
taloudelliset toimet muista aluekehitystä koskevista aloitteista.

4.11 Useat Peace-ohjelman alaohjelmien, IFI:n ohjelmien ja yhteisön Interreg-aloitteen 
toimista osoittautuivat hyvin samankaltaisiksi ja joissakin tapauksissa päällekkäisiksi. 
Eri ohjelmiin kuuluvien hankkeiden yhteisrahoituksen vaarana on se, että ohjelmien 
vaikutuksen ja yksittäisten ohjelmien tunnettavuuden arvioinnissa tapahtuu 
kaksinkertaista laskentaa. Lisäksi uhkana on muiden ohjelmien täytäntöönpanon 
hidastuminen.5 Tästä voidaan ottaa opiksi se, että sääntelymenettelyä olisi ensinnä 
vahvistettava rahoituksen tehostamiseksi.

  
5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2000, joka koskee Irlannin kansainvälistä 
rahastoa ja Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien rauhan ja sovinnon edistämiseksi tarkoitettua erityistä 
tukiohjelmaa (1995–1999), sekä komission vastaukset (2000/C 146/01, kohta 58).



PE 393.959v01-00 8/9 DT\683723FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

4.12 Peace-ohjelman huomattava julkinen asema edesauttaa selvästi edistymistä sen 
tavoitteissa. Lisäksi olisi perustettava tietokanta oppimisvälineeksi rauhaa ja sovittelua 
koskevassa työssä sekä kotona että ulkomailla.

5. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

5.1 Osallistuminen on tärkeää rakenne- ja koheesiorahastojen ohjelmien suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa; sitä on kehitettävä edelleen ja siten, että otetaan huomioon 
pysyvyyden näkökulma.

Tällainen pidemmän aikavälin näkökulma on otettava huomioon, kun koulutetaan 
juuri perustettua Euroopan komission työryhmää.6

5.2 Vapaaehtoissektori on tunnetusti saavuttanut tuloksia sosiaalisen rappeutumisen ja 
köyhyyden käsittelemisessä, ja se on hyvässä asemassa etulinjan palvelujen 
kehittämisessä ja tarjoamisessa erityisesti yhteiskunnan vähäosaisille. Tätä kokemusta 
olisi hyödynnettävää paremmin erilaisissa aluekehitysohjelmissa. 

5.3 Kehitysavun lisäksi tarvitaan jatkuvaa työtä. Työtä pitäisi valtavirtaistaa parhaimman 
tuloksen saavuttamiseksi sellaisissa yhtenäisissä toiminnoissa, jotka eivät ole 
ristiriidassa keskenään. Tämä voitaisiin saavuttaa useiden perättäisten laaja-alaisten 
neuvottelujen avulla. On kuitenkin ymmärrettävä, että nopea työskentely ei 
välttämättä tarkoita tehokasta työskentelyä ja että rauhaan ja sovitteluun tähtäävän 
vahvan kestävän kehityksen saavuttamiseksi tarvitaan aikaa. Näiden näkökulmien olisi 
oltava keskeisiä ohjelmia tarkastellessa. Samaan aikaan hallituksilla on erityinen 
vastuu yleisten suuntien takaamisessa. 

5.4 Peace-ohjelmaa voidaan pitää tärkeänä yhteisöjen sosiaalis-taloudellisiin 
mahdollisuuksiin vaikuttavien toimintojen turvaajana. Paikalliset yritykset ovat 
vahvoja toimijoita. Ne voivat muodostaa tärkeän osan ratkaisua, tukea konfliktin 
torjunnassa ja rakentaa rauhaa luomalla erilaisia hallintostrategioita, ajamalla 
oikeusasioita ja vaalimalla kumppanuussuhteita muiden toimijoiden kanssa. Sen 
vuoksi voisi olla tärkeää suosia kansalaisyhteiskunnan yleisen määritelmän ulottamista 
koskemaan myös paikallisyritysten toimijoita sekä samalla suunnitella kehitystä ja 
rauhanrakentamista koskevia strategioita. Tässä yhteydessä yhteisötalous on erityisen 
tärkeää. 

5.5 Euroopan komission olisi varmistettava, että Peace-ohjelman toimet ja työryhmän 
tekemä työ saavat tarpeeksi julkisuutta. Yleisen tunnettavuuden on oltava hyvä, ja 
epäselvyyttä EU:n eri ohjelmien välisistä suhteista on pyrittävä välttämään.

  
6 Belfastin vierailullaan 1. toukokuuta 2007 Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso ilmoitti, 
että komissioon perustetaan työryhmä tutkimaan sitä, kuinka voitaisiin parantaa alueen mahdollisuuksia lähestyä
yhteisön politiikkoja ja ohjelmia ja osallistua niihin. Aluepolitiikasta vastaavaa komission jäsentä Danuta 
Hübneria pyydettiin ottamaan poliittinen vastuu työryhmästä. 
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