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1. HÁTTÉR

A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló uniós program (PEACE II) a 
békét és megbékélést szolgáló egyedi támogatási program (1995-1999) (PEACE I) 
folytatásaként jött létre. A PEACE III (2007-2013) – jelenlegi formájában –követi az előző 
program szerkezetét; célja az írországi békefolyamat megerősítése egy békés és stabil 
társadalom irányában történő előrehaladás és a megbékélés előmozdítsa a régióban. 

A program számos olyan ágazatot, területet, csoportot és közösséget támogat, amelyet 
jelentős mértékben sújtott a konfliktus, és ösztönzi a közösségek közötti projekteket. A 
program keretében nyújtott támogatások döntő hányadát helyi partnerségi együttműködések 
és civil szervezetek kezelték, mivel a PEACE lehetőséget kíván adni a közösségek különböző 
részeinek arra, hogy összefogjanak, és tevékenységeiket közösségi szinten végezzék.  

A program irányító hatósága a Speciális Európai Uniós Programok Szerve (SEUPB). A 
Támogatásfelügyeleti Bizottság a (határtól északra és délre fekvő területeket egyaránt 
képviselő) főbb regionális partnerekből áll. 

A program két fő eleme (gazdasági és társadalmi fejlődés, az írországi konfliktus 
hagyatékának kezelése) öt prioritás formájában került előmozdításra a békefolyamat 
részeként:  

• gazdasági megújulás,
• társadalmi integráció és megbékélés, prioritást biztosítva a konfliktus által leginkább 

sújtott területeken található sebezhető csoportoknak, az egymással érintkező 
(interface) területeknek és az alacsony közösségi infrastruktúrával rendelkező 
területeknek;  

• helyi újjáépítési és fejlesztési stratégiák;
• kifelé nyitott és előretekintő régió létrehozása az EU-régiókkal a gazdaságról, 

társadalomról és környezeti kérdésekről folytatott párbeszéd előmozdításán keresztül; 
és

• határokon átnyúló együttműködés – gazdasági, társadalmi és kulturális 
együttműködés.

A programban az elmúlt évek során elfogadott megközelítés sikeresnek bizonyult az érintett 
felek közötti megbékélés előmozdításában, valamint az uniós finanszírozás kiterjesztésében a 
közösség azon szegmensére, amely másképpen nem részesült volna támogatásban. A saját 
kezdeményezésű jelentés célja az, hogy jelen munkadokumentum alapján bemutassa az uniós 
programból a pozitív eredmények és a legjobb gyakorlat tekintetében nyert tapasztalatokat, 
kiemelje a még fejlesztésre szoruló területeket, a továbbra is előttünk álló kihívásokat és a 
levonható tanulságokat.    A jelentés példákon keresztül mutatja be azt, hogy a régiók hogyan 
juthatnak hozzá leginkább a közösségi politikákhoz és programokhoz, illetve hogyan 
vehetnek részt bennük. A PEACE-programból nyert tanulságok segítséget nyújthatnak más, 
egykor konfliktus sújtotta – az EU határain belül és kívül eső – területeknek nyújtandó 
támogatások kidolgozásában.   
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A program kiemelt területei közül részletesebb vizsgálat alá kerül több szempont és 
megközelítés is, úgymint a helyi partnerségi együttműködések, a helyi szinten történő 
részvétel, az irányítás, a határokon átnyúló együttműködés, a közösségek közötti ügyek és a 
társadalmi integráció/egyenlőség. 

Az EU 1989. óta az Írországért Nemzetközi Alap (IFI) egyik fő támogatója. A jelentéstervezet 
foglalkozik az IFI és a PEACE-program kapcsolatával is.

Emellett az előadó a lehetőséggel élve különböző elképzeléseket terjeszt elő a jövőbeni 
stratégiákkal kapcsolatban, illetve arra vonatkozóan, hogy az uniós regionális támogatási 
programok hogyan szolgálhatják a regionális fejlődést Európában. A fejlődés megvalósítható 
új együttműködési lehetőségek kigondolásán, a kapacitásépítés elősegítésén keresztül, illetve 
új módszerek kidolgozásával az innováció előmozdítására és a határokon átnyúló fejlődés 
támogatására;  ezek mindegyike katalizátorként hathat a társadalmi integrációra és fejlődésre. 
A jelentéstervezet innovatív javaslatokat, ötleteket és megoldásokat kíván bemutatni az uniós 
strukturális alapokkal kapcsolatban általában.  A vizsgált pontokat a jövőbeni elvárások 
alkotják, azaz tárgyuk az Írországgal kapcsolatos és egyéb EU-programok jövője. 

A saját kezdeményezésű jelentés alapjául szolgáló munkadokumentum célja a vita 
kiszélesítése. Az előadó azzal a megfontolással választotta ki a jelen dokumentumban tárgyalt 
kérdéseket, hogy további észrevételeket és ötleteket kapjon elkövetkezendő munkájához a 
PEACE-programról szóló jelentés elkészülése érdekében.

2. VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK

2.1 A PEACE-program európai uniós aspektusa rendkívül értékes; 
az EU részvétele egy béketeremtésre irányuló projektben fontos, és az Unió elismeri a 
szegénység, a helyes irányítás és a konfliktus közötti összefüggést1. Ahogyan számos 
jelenlegi tagállamot, úgy sok új tagjelölt országot is – például a nyugat-balkáni 
államokat – történelmi konfliktus sújt.2
Az írországi konfliktus megoldása európai kontextusban vizsgálva értékes külső 
referenciaként szolgálhat. Az EU szerepe emellett túlnő a pénzügyi eszközök 
biztosításán, mivel egy olyan semleges hatóságról van szó, amely rendelkezik a 
program kidolgozásához szükséges megfelelő szakértelemmel és hosszú távú 
jövőképpel. 

2.2 A konfliktusok megelőzése és a béketeremtés tekintetében egyre világosabbá 
válik, hogy bármilyen fontos is a gazdasági fellendülés, önmagában nem képes 
biztosítani a fenntartható békét. A kérdést különböző kontextusokban, 
nemzetközi és regionális konfliktusokban is meg kell értenünk. Ebben a 
tekintetben rendkívül jelentős a kiegyensúlyozott fejlődés, illetve a hatékony 
irányítást és a stabil társadalom létrejöttét elősegítő intézkedések. Sokan kiemelik 

  
1 Lásd a Bizottság irányításról és fejlesztésről szóló közleményét (COM(2003)615)
2 Ezt elismerte az EU és a nyugat-balkáni országok közötti, 2003. június 21-i csúcstalálkozó során elfogadott 
Thesszaloniki Nyilatkozat is.
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emellett az átfogó, hatékony közvetítés jelentőségét az erőszakos konfliktusok 
megváltoztatásában.

2.3 A PEACE I fontos struktúrákat és kezdeményezéseket biztosított az együttműködések 
tekintetében egy olyan régióban, amelyet a közösségek közötti együttműködés hiánya, 
és gyenge társadalmi részvétel jellemzett.  A program lehetőséget nyújtott a 
részvételre és a párbeszédre, a döntéshozatalt és a közösség fejlődése iránti 
felelősséget pedig közelebb vitte az emberekhez.  A jelentős nehézségek ellenére az 
egyes közösségekben dolgozó támogató szervek munkájának eredményeként mindkét 
közösség elfogadta a PEACE I-et, és teljesült a program azon általános célkitűzése, 
hogy a helyi közösségekkel kialakított közvetlen kapcsolaton keresztül járuljon hozzá 
a társadalmi és gazdasági feltételek javításához. 

2.4 Különösen fontos a partnerségi megállapodások keretében végzett munka; sikeresnek 
bizonyultak az önkéntes és közösségi szervezetekhez kapcsolódó PEACE-programok, 
főként azok, amelyek a szegénység elleni küzdelemmel és a társadalmi integrációval 
foglalkoztak. A szegénység önmagában nem vezet erőszakos konfliktushoz, azonban a 
szegénység más okokkal együttesen növeli az erőszakos konfliktus kialakulásának 
valószínűségét. 

2.5 A konzultációs eljárások szerkezete és a programok felépítése ugyanolyan fontosak 
voltak, mint maguk a programok. 

2.6 A helyi közösségekkel való együttműködés valószínűleg időigényes, azonban jelentős 
a hozadéka: minél alacsonyabban helyezkedik el az irányítás és a részvétel szintje, 
annál többen ismerik meg a programot és az EU-t.

2.7 A kapcsolat- és bizalomépítés tanítja a résztvevőket és megváltoztatja a negatív 
nézeteket. A cél a kölcsönös megértés és tisztelet növelése minden szinten. 
Hasonlóképpen, a kölcsönös megértés elősegítése a fiatalok között hozzájárul ahhoz, 
hogy a jövőbeni vezetők megértsék mindkét közösség történelmét és kultúráját. 

2.8 A közösségek közötti jelleg sikeresen járult hozzá a program céljainak eléréséhez.  
Nagy jelentőséggel bír az, hogy a programok sokféle résztvevőt vonzanak, és 
ösztönöznek arra, hogy közös célokat és eredményeket érjenek el, és ezáltal 
hozzájárulnak a lakosság politikaformálásba történő bevonásával kapcsolatos 
modellek kidolgozásához. Sikeresek voltak a női csoportok, különösen ami a 
bemutatkozásukat illeti. A béketeremtésben betöltött szerepük rendkívül pozitív. 

2.9 Számos olyan, Európa más területein megszokott társadalmi, gazdasági és kulturális 
tevékenység létezik, amely határokon átívelő formában nem volt jelen Írországban.  
Voltak olyan tevékenységek is, amelyeket éveken keresztül visszaszorítottak. A 
határokon átnyúló jelleg, a hagyományos, határokon átnyúló társadalmi, gazdasági és 
kulturális tevékenységek, valamint a társadalom jövőképének vizsgálatára irányuló 
projektek jelentősek voltak a program céljainak elérése tekintetében.

2.10 A korábban kirekesztett csoportok a sebezhető és a konfliktus által leginkább sújtott 
csoportokkal való együttműködésen keresztül aktív szerepet vállalhattak a 
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béketeremtésben. 

2.11 Az Írországért Nemzetközi Alapon (IFI) keresztül nyújtott finanszírozás gyakran 
kiegészítő jellegű, és mindkét program lehetőséget biztosított a projekteknek arra, 
hogy egy bizonyos szint elérése után hozzáférjenek egyéb uniós támogatáshoz 
(például Interreg). 

3. PEACE-TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEKKEL 
KAPCSOLATOS SIKERTÖRTÉNETEK

Projekt: Kultúrák közötti együttműködés Ballymacarret és Ballybofey között

Az 1996-ban alapított Ballymacarret Arts and Cultural Society dél-írországi határmenti 
megyék szervezeteivel lebonyolított színházi együttműködési projektre kapott támogatást a 
PEACE I keretein belül. A határokon átnyúló, kultúrák közötti együttműködés megerősítése 
és továbbfejlesztése érdekében a két partnerszervezet kidolgozta saját „Kulturális utak 
projektjét” abból a célból, hogy a kelet-belfasti unionista közösség, Ballymacarret fiataljai 
találkozhassanak a Donegal-megyei Ballybofey fiataljaival, és összehasonlíthassák, 
feltárhassák és élvezhessék a kultúráik közötti különbségeket.

A PEACE II által támogatott projekt hat, a kultúrák megismerését célzó partnerségből 
(Cultural Learning Partnerships) állt, amelyekben a két közösség – Ballymacarret és 
Ballybofey – fiataljai vettek részt. Valamennyi partnerség kulcsfontosságú témák köré 
felépített modulokat dolgozott ki, azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a résztvevők számára 
egymás megismerését, közös alapok felfedezését és különbségeik ünneplését. A résztvevők 
elsajátították a határon átnyúló és az otthonaik közelében tapasztalható akadályok leküzdését.

A Ballymacarret és Ballybofey közötti határokon átnyúló együttműködés két szempontból is 
példamutató. Egyrészt a fiatal résztvevők kezdeményezéseire épít, és ezáltal tükrözi a 
PEACE-program alulról felfele történő megközelítésre vonatkozó filozófiáját. Másrészt ezek 
a fiatalok támogató, nem agresszív módon sajátítottak el ismereteket a társadalom politikai és 
döntéshozatali struktúráiról, és vizsgáltak meg aktuális kérdéseket. 

A projektben hátrányos területekről származó periferikus és sebezhető csoportok vettek részt.  
A projekt az integrációra, bizalomépítésre és a kölcsönös tisztelet elmélyítésére koncentrált.  
A projektben résztvevő területek közül némelyik a közösségek között folyamatosan fennálló 
konfliktus gócpontja volt.

Projekt: A nők részvétele az erőszakmentes társadalom létrehozásában1

A projekt különböző közösségekben élő nők számára jött létre.  Célja a nők képességeinek és 
önbizalmának megerősítése akkreditációhoz vezető kurzusokon keresztül.  A program 
elismeri a konfliktus nemekhez kapcsolódó jellegét, valamint a nők szerepét a 
béketeremtésben, és egyenlőségi és kisebbségi csoportokból származó nőkre koncentrál.

  
1 Éves végrehajtási jelentés 2005. – A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló uniós program, 
SEUPB, 35-36.o.
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A Letterkenny Women’s Centre (Letterkenny Nőközpont) példája megmutatta, hogy a projekt 
hozzájárult a megbékéléshez, mivel a társadalmi integráció a megbékélési folyamat központi 
eleme. A program azokat célozta, akik formális oktatás útján szerzett képesítés hiánya vagy 
családi kötelezettségeik stb. következtében hátrányt tapasztaltak a munkaerőpiacon. Más 
csoporthoz tartozó résztvevők tekintetében a sokszínűség és kompromisszum 
fontosságának elismerésén keresztül a résztvevőket arra ösztönözték, hogy nézzenek 
szembe a múlttal és lépjenek tovább egy biztonságosabb és fejlettebb közösség 
kialakítása érdekében. A tájékoztatási kampányok és a fokozatos kapcsolatépítés hozzájárult 
a projekt megvalósításához és ahhoz, hogy mind a két közösségből származó résztvevők 
száma nőtt.  

Projekt: A fiatalok aktív állampolgári részvételére irányuló projekt Cavan és Monaghan 
megyékben (Cavan and Monagham Youth Active Citizenship Project – CMYAC)1

A projekt Cavan és Monagham megye fejlesztési bizottságainak közös kezdeményezésére jött 
létre annak érdekében, hogy a fiatalok képessé váljanak a demokratikus folyamatokban való 
részvételre, és kulturális és társadalmi alapon tudatosodjon bennük, mit jelent egy határmenti 
megyében élni. A projekt értékelése során bebizonyosodott, hogy a projekt aktív támogatást 
nyújtott a fiataloknak és hozzájárult ahhoz, hogy képessé váljanak a demokratikus 
folyamatokban való részvételre, valamint teljes mértékben tisztában legyenek a közösségük 
helyzetével. A projekt mintaként szolgál a jó gyakorlatra a fiatalok bevonását előtérbe helyező 
szellemiségével, gyermekvédelmi modelljeivel, illetve azzal, hogy irányítási struktúráján és 
tevékenységein keresztül bevonja és képviseli a fiatalokat.  Multikulturális jellege, a 
konfliktus örökségéről való konzultáció, illetve a határ mindkét oldalán a béketeremtés 
jegyében szervezett tanulmányutak nagymértékben hozzájárulnak az ismeretek terjesztéséhez, 
valamint a sokféleség és a kultúra iránti tisztelet kialakításához. 

4. TANULSÁGOK

4.1 Az írországi béketeremtés folyamata megmutatja, hogy az alapvető/folyamatosan 
változó konfliktuskezelés pluralista társadalmakban számos területre kiterjedő, az 
állampolgárok részvételére építő, erőszakmentes és állandóan fejlődésben lévő 
folyamat.

4.2 Az önkéntes csoportok, közösségfejlesztési és civil szervezetek részvétele 
hozzájárult – többek között a földrajzi, politikai, kulturális és vallási szakadékok 
átívelése útján – a konfliktuskezelés és az erőszakmentes viselkedés  
megtanításához. Ennek hatásaként személyes és közösségi szinten is nőtt a bizalom 
és megértés, és csökkent a félelem és feszültség.

4.3 A béketeremtés központi eleme a helyi irányítás és a civil társadalom megerősítése.  A 
civil társadalmi részvétel erősíti az irányítási eljárásokat. A béketeremtés és a 
megbékélés támogatásának a kormányzás és a politika kialakításának új módjait kell 
eredményeznie.

  
1 Éves végrehajtási jelentés 2005. – A béke megteremtésére és a megegyezés elérésére irányuló uniós program, 
SEUPB, 45-46.o.
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4.4 A programok sokféleségének biztosítása céljából ösztönözni kell a kisebb 
konferenciák keretében történő konzultációt; a PECACE II kidolgozásakor ezzel a 
lehetőséggel nem éltek, nem minden érdekelt félnek biztosítottak például ugyanolyan 
lehetőséget véleménye előadására – ez különösen a szegénység elleni küzdelemmel és 
a társadalmi integrációval foglalkozó csoportokat érintette. Továbbá, a finanszírozási 
szinteknek igazodniuk kell a részvétel szintjéhez. 

4.5 Ki kell szélesíteni a különböző finanszírozású, kisebb kiterjedésű és helyi 
orientáltságú programokról szóló konzultációkat. Fontos olyan rendszerek létrehozása, 
amelyek lehetővé teszik a szükséges rövid határidős munkák elvégzéséhez kapcsolódó 
kisebb támogatások jóváhagyását.

4.6 A PEACE-program hozzájárult ahhoz, hogy az ír lakosság tanulás és saját gyökereik 
megismerése útján erősödjön. Segítette a kritikus szemlélet kialakítását az 
emberekben, és radikális módon tudatosította bennük a helyi eseményeket.

4.7 A határokon átívelő munka nagymértékben elősegítette a széttagolt városi és vidéki 
közösségek újjáéledését.  Ezt a munkát azonban folytatni lehet. Egyértelművé kell 
tenni, hogy általában határokon átnyúló projektek kapnak támogatást; ez 
megvalósítható olyan csoportok és közösségek támogatásán keresztül, amelyek 
szívesen vesznek részt kultúrák és régiók közötti közép-, vagy hosszú távú 
együttműködésben.  

4.8 Az EU által finanszírozott programok résztvevői közötti együttműködésnek nem 
szabad a program végeztével megszűnnie, különösen a konfliktus sújtotta térségekben; 
a béketeremtésnek az elkövetkezendő években is folytatódnia kell. Meg kell 
vizsgálnunk, miként folytathatjuk a már elvégzett jó munkát abban a tekintetben, hogy 
a jövőben önkéntes és közösségi szervezetek bevonásával szélesítsük ki a 
béketeremtési és megbékélési folyamatot a szigeten. 

4.9 A támogató szerveknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk nyújtott támogatások 
megfeleljenek az EU követelményeinek, és hogy kifejezetten a konfliktushoz és annak 
örökségéhez kapcsolódjanak. A PEACE-program esetében például a finanszírozásnak 
elő kell mozdítania a megbékélést. 

4.10 A konfliktus által leginkább érintett felek közötti közvetítés biztosítása mellett a 
fejlődés lentről felfelé haladó folyamatként való megközelítése, az aktív részvétel 
támogatása, illetve a kulturális sokféleség közvetlen tárgyalása felel meg 
leginkább a program célkitűzéseinek, és különbözteti meg a PEACE-program 
keretében végzett gazdasági tevékenységeket más regionális fejlesztési 
kezdeményezésektől. 

4.11 A PEACE alprogramjai, az IFI-programok és a közösségi Interreg-kezdeményezések 
keretében végzett számos tevékenység nagyfokú hasonlóságot és néhány esetben 
jelentős átfedés mutatott.  A különböző programokon belül végzett projektek 
társfinanszírozása a kétszeres számbavétel kockázatával járt a programok hatásának és 
az egyes programok népszerűsítésének vizsgálatakor.  Szintén kockázatot jelentett a 



PE393959v01-00 8/9 DT\683723HU.doc

HU

programok végrehajtásának lelassulása.1 Ebből azt a tanulságot lehet levonni, hogy a 
szabályozási eljárást elsősorban abból a célból kell megerősíteni, hogy hozzájáruljon a 
finanszírozás hatékonyságának növeléséhez.

4.12 A PEACE-programról nyújtott széleskörű tájékoztatás egyértelműen a program 
célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja.   Emellett létre kellene hozni egy adatbázist 
mint tanulási eszközt a határokon innen és túl a béketeremtés és megbékélés 
érdekében végzett munka elősegítésére. 

5. JÖVŐBENI ELVÁRÁSOK

5.1 A részvétel különösen fontos a strukturális és kohéziós alapokból finanszírozott 
programok megalkotása és végrehajtása szempontjából; ezt tovább kell fejleszteni, és 
állandó távlattal kell ellátni. A hosszú távú megközelítést figyelembe kell venni a 
jelenleg felállítás alatt álló európai bizottsági munkacsoport kialakításakor.2

5.2 Az önkéntes szektor híres a társadalmi hanyatlás és nélkülözés elleni küzdelem terén 
elért eredményeiről, és megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy különféle 
szolgáltatásokat dolgozzon ki és biztosítson – különösen a társadalom leginkább 
hátrányos helyzetű csoportjai számára – a határok mentén.  Tapasztalatukat jobban ki 
kellene használni a regionális fejlesztési programokban. 

5.3 A fejlesztési támogatások mellett folyamatos munkára van szükség. A munkát oly 
módon kell kialakítani, hogy a lehető legnagyobb számú egymással összefüggő, de 
egymást nem kizáró tevékenység valósuljon meg.  Ennek egyik módja a folyamatos és 
széles körű konzultációk sora, figyelembe véve, hogy a gyors munka nem mindig 
hatékony, és hogy a békére és megbékélésre irányuló erős, fenntartható fejlődéshez 
időre van szükség. A programok vizsgálatakor ezen szempontoknak központi helyet 
kell betölteniük. Ugyanakkor a kormányok felelősége mindezen dimenziók 
biztosítása. 

5.4 Megállapítható, hogy a PEACE-program értékes, mivel olyan tevékenységeket 
biztosít, amelyek társadalmi-gazdasági lehetőségeket teremtenek az érintett 
közösségek számára. A helyi vállalatok erőteljes szereplők, és a megoldás fontos 
részét képezhetik azáltal, hogy irányítási struktúrák, támogatások és partnerségek 
széles skálájának létrehozása segítségével hozzájárulnak a konfliktus megelőzéséhez 
és a béketeremtéshez.   A fejlesztési és béketeremtési stratégiák kidolgozásakor ezért 
fontos lehet a civil társadalom  közös meghatározásának olyan módon történő 
kiterjesztése, hogy magában foglalja a helyi vállalkozásokat is. Ebből a szempontból 
különös jelentőséggel bír a szociális gazdaság. 

  
1 A Számvevőszék 7/2000. sz. különjelentése az Írországért Nemzetközi Alapról és az  Észak-Írországban és 
Írország határ menti régióiban a békét és a megbékélést szolgáló EU-programról (1995–1999) a Bizottság 
válaszaival (2000/C 146/01, 58. pont).
2 Jose Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, 2007. május 1-jei belfasti látogatásakor bejelentette, hogy a 
Bizottságon belül munkacsoportot hoznak létre annak vizsgálatára, hogy a régió hogyan juthat hozzá leginkább a 
közösségi politikákhoz és programokhoz, illetve hogyan vehet részt bennük. Danuta Hübnert, a regionális 
politikáért felelős biztost kérték fel a munkacsoport politikai vezetésére.
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5.5 Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy a PEACE-program keretein belül 
megvalósított intézkedések, és a munkacsoport tevékenysége megfelelő publicitásban 
részesüljenek. Széleskörű tájékoztatásra van szükség, és el kell kerülni, hogy zavar 
alakuljon ki a különböző uniós programok egymás közötti viszonyát illetően. 
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