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1. PAPILDOMA INFORMACIJA

ES taikos ir sutaikinimo programa (PEACE II) – tai programa, priimta po specialios paramos 
taikai ir sutaikinimui programos 1995–1999 m. (PEACE I). Dabartinė programa PEACE III 
(2007–2013 m.) atitinka ankstesniosios programos struktūrą ir tikslą stiprinti taikos procesą 
Airijoje, skatinanti taikios ir stabilios visuomenės kūrimą ir sutaikinimą regione. 

Programa apima daugelį sektorių, sričių, grupių ir bendruomenių, kurios nukentėjo nuo 
konflikto, ir skatina jungtinius bendruomenių projektus. Vietos partnerystės struktūroms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms tenka didžiausia PEACE programos, kuria siekiama 
įvairioms bendruomenės grupėms suteikti galimybę susiburti ir dirbti bendruomenės lygiu, 
lėšų dalis. 

Programą vykdo speciali už ES programas atsakinga įstaiga (angl. SEUPB). Pagrindiniai 
regioniniai partneriai įsteigė stebėsenos komitetą (sudarytą iš vienodo skaičiaus šiaurės ir 
pietų pasienio regionų atstovų).

Dvi pagrindinės programos sudėtinės dalys – ekonominė ir socialinė plėtra ir konflikto 
Airijoje palikimas – kaip taikos proceso dalis buvo vystomos penkiose prioritetinėse 
programos srityse:  

• ekonomikos atkūrimas;
• socialinė integracija, įtrauktis ir sutaikinimas, teikiant prioritetą socialiai remtinoms 

grupėms labiausiai konflikto paliestose srityse, „sandūroje“ esančiuose regionuose ir 
srityse su menka bendruomenės infrastruktūra; 

• vietinės atkūrimo ir plėtros strategijos;
• atviro ir į ateitį orientuoto regiono kūrimas stiprinant dialogą tarp ES regionų 

ekonominiais, socialiniais ir aplinkos apsaugos klausimais;
• tarptautinis – ekonominis, socialinis ir kultūrinis – bendradarbiavimas.

Pastaraisiais metais naudojamas šios programos metodas leido sėkmingai siekti susitaikymo 
tarp suinteresuotų šalių ir išplėsti ES finansavimo įtaką tai bendruomenės daliai, kuri kitu 
atveju nebūtų turėjusi galimybės tuo pasinaudoti. Pranešime savo iniciatyva, pagrįstame šiuo 
darbo dokumentu, siekiama apibūdinti patirtį, teigiamus rezultatus ir geriausią praktiką, įgytą 
vykdant ES programą, ir pabrėžti tai, kas gali būti tobulinama, išskirti galimus iššūkius ir 
ateities pamokas. Jame bus pateikti pavyzdžiai, kaip regionai galėtų pasinaudoti ir dalyvauti 
Bendrijos politikos priemonėse ir programose. PEACE programos pamokos galėtų būti 
naudingos teikiant paramą kituose regionuose, kuriuose vyko konfliktai, ES ir už jos ribų.

Atsižvelgiant į programos prioritetus bus atidžiau įvertinti tam tikri aspektai ir metodai, kaip 
antai: vietos partnerystės, atstovavimas vietos lygiu, valdymas, tarptautinis (pasienio) 
bendradarbiavimas, bendruomenių klausimai ir socialinė įtrauktis (lygiateisiškumas). 

Nuo 1989 m. ES yra viena pagrindinių Airijos tarptautinio fondo (ATF) rėmėjų. Pranešimo 
projekte taip pat turėtų būti nagrinėjamas ryšys tarp ATF ir PEACE programos.
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Be to, pranešėjas pasinaudos galimybe ir siūlys idėjas dėl būsimų strategijų ir to, kaip ES 
regioninės paramos programos galėtų būti naudingos regioninei Europos plėtrai. Tai būtų 
galima pasiekti daugiausia dėmesio skiriant naujiems bendradarbiavimo būdams, padedant 
stiprinti gebėjimus, ieškant priemonių naujovėms skatinti ir supaprastinant tarptautinę plėtrą –
visa tai yra socialinės įtraukties ir plėtros katalizatoriai. Pranešimo projektu siekiama teikti 
naujoviškas rekomendacijas ir nurodyti idėjas bei sprendimus dėl ES struktūrinių fondų 
programų apskritai. Čia keliami klausimai apima ir Airijos, ir kitų ES programų ateities 
lūkesčius. 

Šiuo darbo dokumentu, kuris sudaro pagrindą pranešimui savo iniciatyva, siekiama išplėsti 
diskusiją. Pranešėjas labai išsamiai apsvarstė šiame dokumente keliamus klausimus, 
siekdamas papildyti ir ieškodamas idėjų darbui rengiant būsimą pranešimo dėl PEACE 
programos projektą.

2. APTARIAMI KLAUSIMAI

2.1 Europos Sąjungos dalyvavimas programoje PEACE yra pats vertingiausias; Europos 
dalyvavimas taikos stiprinimo projekte yra svarbus ir Sąjunga pripažįsta ryšį tarp
skurdo, gero valdymo ir konflikto.1 Be to, daug dabartinių valstybių narių, daug naujų 
šalių kandidačių, pvz., Vakarų Balkanų šalys2, taip pat yra patyrusios konfliktų. 
Svarstant konfliktą Airijoje platesniu Europos kontekstu būtų galima nurodyti vertingų 
išorinių sąsajų. ES vaidmuo taip pat yra didesnis negu tik finansinių priemonių 
nustatymas, kadangi ji yra neutrali valdžios institucija, turinti kompetenciją ir ilgalaikę 
viziją kuriant programą. 

2.2 Konfliktų prevencijos ir taikos kūrimo bei stiprinimo požiūriu vis aiškiau tai, kad 
ekonominė plėtra pati savaime, kad ir kokia svarbi būtų, negali užtikrinti tvarios 
taikos. Tą būtina suprasti įvairiomis sąlygomis, vykstant tarptautiniams ir 
regioniniams konfliktams. Pats svarbiausias veiksnys šioje srityje yra nešališka plėtra
ir veiksmai, skatinantys veiksmingą valdymą ir formuojantys stabilią visuomenę. 
Dažnai pabrėžiama absoliuti visa apimančio ir gyvybingo tarpininkavimo, siekiant 
išvengti karinių konfliktų, svarba.

2.3 PEACE I programoje buvo numatytos svarbios struktūros ir lengvatos, kurios leido 
sudaryti sąlygas bendradarbiavimui regione, kuriame nebuvo bendradarbiavimo tarp 
bendruomenių, o socialinės įtraukties struktūros buvo menkos. Ji sudarė galimybes 
dalyvauti ir plėsti dialogą, o sprendimų priėmimą ir atsakomybę už bendruomenės 
vystymą priartino prie žmonių. Nepaisant didelių sunkumų, darbo, kurį atliko 
finansuojančios bendruomenių institucijos, dėka abi bendruomenės priėmė PEACE I
programą, prisidėdamos prie bendro tikslo tobulinti socialines ir ekonomines sąlygas, 

  
1 Pvz., žr. Komisijos komunikatą dėl valdymo ir plėtros (COM(2003)615).
2 Kaip pripažįstama 2003 m. birželio 21 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausio lygio susitikimo Salonikų 
deklaracijoje.
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palaikant tiesioginį ryšį su vietos bendruomenėmis. 

2.4 Svarbiausia yra partnerystė; įvairios PEACE programos, susijusios su savanoriškomis 
ir bendruomenių organizacijomis, ypač tos, kurios kovoja su skurdu ir remia socialinę 
įtrauktį, buvo sėkmingos. Skurdas savaime nekuria smurtinių konfliktų, tačiau skurdas 
ir kitos priežastys didina smurtinio konflikto tikimybę. 

2.5 Konsultacijų procedūrų struktūra ir programų planas buvo svarbus tiek pat, kiek ir pati 
programa. 

2.6 Darbas su vietos bendruomenėmis tikriausiai reikalauja daugiau laiko, tačiau itin 
svarbi ir gauta papildoma nauda – kuo žemesniu lygiu vyksta valdymas ir 
dalyvavimas, tuo geriau suvokiama programa ir pati ES.

2.7 Ryšių ir pasitikėjimo stiprinimas lavina dalyvius ir keičia neigiamą požiūrį. Tikslas 
turėtų padidinti tarpusavio supratimą ir pagarbą kiekviename lygyje. Panašiai 
tarpusavio supratimo tarp jaunų žmonių stiprinimas padės būsimiems lyderiams geriau 
suprasti abiejų bendruomenių istoriją ir kultūrą. 

2.8 Siekiant programos tikslų gerai pasitarnavo bendruomeniniai aspektai. Svarbu tai, kad 
programose dalyvauja daugybė pačių įvairiausių dalyvių, kurie siekia bendro tikslo 
arba naudos ir gali padėti kuriant visuomenės dalyvavimo politikos plėtroje modelius. 
Gerai pasirodė moterų grupės, ypač tuo, kaip jos buvo pristatomos. Joms tenka labai 
svarbus teigiamas vaidmuo stiprinant taiką. 

2.9 Kitur Europoje įprasta socialinė, ekonominė ir kultūrinė veikla tarptautiniam 
bendradarbiavimui Airijoje nebuvo būdinga. Kitokia veikla daugelį metų 
paprasčiausiai buvo nutrūkusi. Siekiant programos tikslų buvo svarbūs tarptautiniai 
aspektai, įprasta tarptautinė socialinė, ekonominė ir kultūrinė veikla, taip pat projektai, 
skirti visuomenės ateities vizijoms.

2.10 Visuomenės nuošalyje esančioms grupėms buvo suteikta galimybė padėti stiprinti 
taiką dirbant su socialiai remtinomis grupėmis ir su tais, kurie yra tiesiogiai paveikti 
konflikto. 

2.11 Finansavimas iš TAF dažnai yra papildomas ir abi programos gali būti naudojamos 
projektams tol, kol jis pasieks tokį etapą, kai galima gauti finansavimą iš ES, pvz., 
pagal INTERREG programą. 
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3. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL „PEACE“ PROGRAMĄ, SĖKMĖS 
ISTORIJOS

Projektas: Tarptautinis kultūrinis Balimakareto ir Balibofio bendradarbiavimas

1996 m. įsteigtai Balimakareto (angl. Ballymacarret) Menų ir kultūros draugijai buvo skirtas 
PEACE I programos finansavimas dramos projektui bendradarbiaujant su atitinkamomis 
šalies pasienio grafysčių organizacijomis. Siekiant stiprinti ir toliau tęsti tokį tarptautinį ir 
ypač kultūrinį bendradarbiavimą, du partnerių susivienijimai pradėjo kurti Kultūrinių kelių 
projektą, įgalinantį Rytų Belfasto Balimakareto protestantų bendruomenės ir Donegolo (angl. 
Donegal) grafystės Balibofio (angl.Ballybofey) miestelio jaunimą bendroje veikloje palyginti, 
pažinti ir įvertinti kultūrinius tarpusavio skirtumus.

Projektą, finansuojamą pagal PEACE II programą, sudarė šešios Kultūrinio mokymo 
partnerystės, kuriose dalyvavo dviejų – Balimakareto ir Balibofio – bendruomenių jaunimas. 
Kiekviena iš partnerysčių kūrė modulius tam tikromis pagrindinėmis temomis, kuriomis buvo
siekiama įgalinti dalyvius geriau pažinti vieniems kitus ir išmokti rasti bendrumus bei įvertinti 
tarpusavio skirtumus. Jie išmoko, kaip įveikti kliūtis už sienos ir čia pat, namie. 

Šis tarptautinis bendradarbiavimas tarp Balimakareto ir Balibofio bendruomenių yra 
pavyzdinis dviem požiūriais. Pirmiausia pasikliaujant jos jaunųjų dalyvių iniciatyva, jis
atspindi programos PEACE filosofiją „nuo atskiro prie bendro“. Antra, šie jaunuoliai daugiau 
sužinojo apie visuomenės politines ir sprendimų priėmimo struktūras ir išnagrinėjo 
šiuolaikinius klausimus patrauklia, priimtina forma.

Projekto dalyviai buvo iš visuomenės nuošalyje esančių ir socialiai remtinų grupių, 
gyvenančių skurdžiuose rajonuose. Daugiausia dėmesio projekte buvo skiriama įtraukties 
didinimui, pasitikėjimo ir abipusės pagarbos stiprinimui. Kai kurie rajonai, dalyvaujantys 
projekte, buvo pačiame vykstančio bendruomenės konflikto centre. 

Projektas: Moterys, bendrai kuriančios nesmurtinę visuomenę3

Šis projektas buvo skirtas skirtingų bendruomenių moterims. Juo buvo siekiama stiprinti 
moterų gebėjimus ir pasitikėjimą organizuojant kursus, kurie turėjo baigtis akreditacija. 
Programa siekiama parodyti su lytimi susijusį konflikto pobūdį, moterų vaidmenį stiprinant 
taiką, daugiausia dėmesio skiriant moterims iš lygybės ir mažumų grupių.

Moterų centras (Leterkenyje, angl. Letterkenny) parodė, kad projektas yra skirtas 
susitaikymui, kadangi socialinė įtrauktis susitaikymui yra pati svarbiausia. Programa buvo 
siekiama padėti tiems, kurie neturėdami oficialaus išsilavinimo, kvalifikacijos, dėl 
įsipareigojimų namie ir kt. pateko į nepalankią padėtį darbo rinkoje. Dirbant su įvairiomis 
dalyvių grupėmis, buvo pripažįstama įvairovė ir kompromisas, o dalyviai buvo skatinami 
priimti praeitį ir žengti į priekį, siekiant užtikrinti saugesnę ir geresnę visuomenę. 
Informavimo kampanijos ir laipsniškas santykių stiprinimas padėjo vykdyti projektą ir didinti 
dalyvių iš abiejų bendruomenių skaičių. 

  
3 Metinis įgyvendinimo pranešimas, 2005 m., ES Taiko sir susitaikymo programa, SEUPB, p. 35-36
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Projektas: Kevano ir Monachano jaunimo aktyvaus pilietiškumo projektas (angl. 
CMYAC)4

Šis projektas buvo jungtinė Kevano (angl. Cavan) ir Monachano (angl. Monaghan) grafysčių 
plėtros institucijų iniciatyva stiprinti jaunimo gebėjimus įsitraukti ir dalyvauti demokratiniame 
procese ir stiprinti kultūrinių bei socialinių gyvenimo pasienio regione aspektų suvokimą. 
Projekto vertinimas parodė, kad juo buvo aktyviai remiamas jaunimas ir stiprinami gebėjimai 
dalyvauti demokratiniame procese ir gerai pažinti bendruomenę. Projektas rodo geros patirties 
pavyzdžius per jaunimo dalyvavimo moralę, vaiko apsaugos modelius ir įtraukiant bei
atstovaujant jaunimo sektoriui jo valdymo struktūrose ir veikloje. Daugiakultūrinis projektas, 
palikimo ieškojimas ir tarptautinės studijos nukreipia taikos stiprinimą ir taikos 
demonstracijas aktyvaus sąmoningumo ir pagarbos įvairovei ir kultūrai skatinimo linkme. 

4. PAMOKOS ATEIČIAI

4.1 Taikos stiprinimo procesas Airijoje rodo, kad esminis konfliktų sprendimas 
pliuralistinėse visuomenėse yra visa aprėpiantis, atstovaujamasis, nesmurtinis ir 
laipsniškas procesas. 

4.2 Savanoriškų grupių dalyvavimas, bendruomenės vystymasis ir nevyriausybinės 
organizacijos daug prisidėjo mokant spręsti konfliktus ir nenaudoti smurto, inter alia
įveikiant geografinį, politinį, kultūrinį ir religinį susiskaidymą. Todėl tai leido 
padidinti pasitikėjimą bei supratimą ir mažinti baimę bei įtampą asmeniniu ir 
bendruomeniniu lygiu. 

4.3 Esminė taikos stiprinimo dalis yra įgaliojimų didinimas vietoje ir pilietinės 
visuomenės stiprinimas. Pilietinės visuomenės dalyvavimas leidžia tobulinti valdymą. 
Taikos stiprinimas ir susitaikymo rėmimas leistų ieškoti naujų būdų nustatant valdymą 
ir politiką.

4.4 Siekiant užtikrinti plačios apimties programą, turėtų būti skatinamos nedidelės 
apimties konsultacijos; tokia galimybė buvo praleista kuriant PEACE II programą, kai, 
pvz., nebuvo leista išklausyti tam tikrų suinteresuotų šalių, ypač kovos su skurdu ir 
socialinės įtraukties srityje, nuomonės. Be to, įvairiems dalyvavimo lygiams turėtų 
būti numatytas skirtingas finansavimas. 

4.5 Turėtų būti plačiai paplitusios konsultacijos dėl įvairių fondų – mažos apimties ir 
orientuotų į vietos rinką – programų. Svarbu laikytis schemų, kurios leistų skirti 
nedideles dotacijas finansuoti visuomeninį darbą.

4.6 Programa PEACE prisidėjo stiprinant Airijos žmonių gebėjimus per švietimą ir jų 
kultūrinių išteklių panaudojimą. Ji padėjo skatinant kritinį žmonių mąstymą ir esminį 
vietos įvykių suvokimą bei vertinimą. 

  
4 Metinis įgyvendinimo pranešimas, 2005 m., ES taikos ir sutaikinimo programa, SEUPB, p. 45–46.
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4.7 Tarptautinis darbas padėjo atgaivinti susiskaidžiusias miesto ir kaimo bendruomenes. 
Tačiau šis darbas turėtų būti tęsiamas toliau. Turėtų būti aišku, kad dažniausiai
finansuojami projektai yra tarptautiniai projektai, to turėtų būti siekiama finansuojant 
grupes ir bendruomenes, kurios norėtų bendradarbiauti viena su kita abipus kultūrinių 
ir regioninių sienų vidutinės trukmės arba ilgalaikiu pagrindu. 

4.8 Su ES fondų programomis susijusių dalyvių bendradarbiavimas, ypač konfliktiniuose 
rajonuose, neturėtų nutrūkti, kai programa baigiasi; taikos stiprinimo darbas turėtų 
vykti ir toliau. Turėtume apsvarstyti, kaip galima toliau tęsti darbą įgalinant 
savanoriškas ir bendruomenės organizacijas stiprinti taikos ir susitaikymo procesą 
Airijos saloje.

4.9 Finansuojančios įstaigos turėtų užtikrinti, kad jų dotacijos atitinka ES reikalavimus ir 
tai, kad jos yra siejamos su „neramumais“ ir jų tiesioginiu palikimu. Pvz., finansuojant 
pagal PEACE programą turėtų būti aktyviai skatinamas susitaikymas. 

4.10 Be to, siekiant užmegzti ryšį su tais, kurie labiausiai nukentėjo nuo konflikto, būtent 
principas „nuo atskiro prie bendro“ vykdant plėtrą užtikrintų aktyvų jų dalyvavimą ir 
tiesiogiai atsižvelgtų į kultūrų įvairovę ir būtų stipriausia grandis, siekiant programos 
tikslų, kurie atskiria ekonomines priemones pagal PEACE programas nuo kitų 
regioninės plėtros iniciatyvų.

4.11 Daugelis PEACE programų, ATF programų veiksmų ir Bendrijos INTERREG 
iniciatyva buvo gana panašūs, o kai kuriais atvejais daugelis veiksmų tiesiog kartojosi. 
Bendras projektų finansavimas pagal skirtingas programas kėlė riziką, kad jie bus 
laikomi atskirais projektais atliekant programų poveikio vertinimą ir pristatant atskiras 
programas. Tai taip pat kėlė pavojų, kad kitų programų vykdymas lėtės.5 Iš to galime 
daryti išvadą, kad siekiant didinti finansavimo veiksmingumą pirmiausia turėtų būti 
stiprinama reguliavimo procedūra.

4.12 Geras programos PEACE visuomeninis įvertinimas labai padeda siekiant joje 
numatytų tikslų. Be to, kaip mokymo priemonei darbui siekiant taikos ir susitaikymo 
vietoje ir užsienyje būtina sukurti duomenų bazę.

5. ATEITIES LŪKESČIAI

5.1 Svarbiausias aspektas struktūrinių ir sanglaudos fondų programų įgyvendinimui yra 
atstovavimas; jis turėtų būti toliau plečiamas, numatant nuolatinę perspektyvą. Į šią 
ilgalaikę perspektyvą turėtų būti atsižvelgiama sudarant šiuo metu kuriamą Europos 
Komisijos grupę.6

  
5 Specialioji Audito Rūmų ataskaita Nr. 7/2000 dėl Tarptautinio fondo Airijai ir Specialiosios paramos 
programos taikai ir susitaikymui Šiaurės Airijoje bei Airijos pasienio grafystėse (1995–1999 m.) kartu su 
Komisijos atsakymais (2000/C 146/01, 58 punktas).
6 2007 m. gegužės 1 d. vizito į Belfastą metu Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuel Barroso pranešė apie 
grupės Komisijoje įsteigimą stebėti, kaip pagerėjo regiono galimybės ir dalyvavimas Bendrijos politikoje ir 
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5.2 Savanoriškos veiklos sektoriaus laimėjimai kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu 
yra gerai žinomi, todėl jis labai tinkamas kurti ir teikti reikalingiausias paslaugas, ypač 
labiausiai pagalbos reikalingai visuomenės daliai. Ši patirtis turėtų būti geriau 
išnaudojama įvairiose regioninės plėtros programose. 

5.3 Be šios plėtros pagalbos, reikalingas nuolatinis darbas. Darbas turėtų būti vykdomas 
kompleksiškai, siekiant užtikrinti didžiausią veiksmų, kurie vienas kitam netrukdytų, 
darnumą. Tą būtų galima pasiekti nuosekliomis konsultacijomis, suvokiant, kad 
greitas darbas nebūtinai yra veiksmingas, ir tai, kad taikai ir susitaikymui reikalinga 
tvari plėtra. Numatant programas šie aspektai turėtų būti pagrindiniai. Tuo pačiu metu 
vyriausybėms tenka ypatinga atsakomybė užtikrinant šių pagrindinių aspektų 
laikymąsi. 

5.4 Būtų galima sakyti, kad programos PEACE vertė yra ta, kad ji leidžia užtikrinti 
veiksmus, prisidedant prie atitinkamų bendruomenių socialinių ekonominių galimybių 
stiprinimo. Vietos įmonės yra svarbūs dalyviai ir gali būti labai naudingi, remiant 
konfliktų prevenciją ir stiprinant taiką, kuriant įvairias valdymo strategijas, palaikymu 
ir partneryste su kitais dalyviais. Todėl gali būti svarbu skatinti bendro apibrėžimo 
pilietinei visuomenei išplėtimą, apimantį dalyvius vietos versle, tuo pačiu metu kuriant 
plėtros planą ir taikos stiprinimo strategijas. Šiuo požiūriu socialinei ekonomikai tenka 
ypač svarbus vaidmuo. 

5.5 Priemonėms, įgyvendinamoms pagal programą PEACE, ir darbo grupei Europos 
Komisija turėtų užtikrinti pakankamą viešumą. Visuomenė turėtų būti tinkamai 
informuojama, turėtų būti nurodomas aiškus ryšys tarp įvairių ES programų.

    
programose. Šiai grupei buvo prašoma vadovauti Komisijos narės, atsakingos už regioninę politiką, Danutos 
Hübner. 


