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1. PAMATOJUMS

ES Miera un izlīguma programma (PEACE II) bija programma, kas sekoja pēc1995.–
1999. gada Īpašās atbalsta programmas mieram un saskaņai (PEACE I). Pašreizējai PEACE
III programmai (2007.–2013. gads) ir tāda pati struktūra kā iepriekšējai programmai un tās 
mērķis ir stiprināt miera procesu Īrijā, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti sabiedrībā un 
veicinātu izlīgumu reģionā. 

Programma sniedz atbalstu dažādiem sektoriem, apgabaliem, grupām un kopienām, kuras 
konflikts ir skāris īpaši, kā arī atbalsta starpkopienu projektus. Vietējās partnerības struktūras 
un nevalstiskās organizācijas pārvaldīja vislielāko finansējuma daļu, kas piešķirts no PEACE
programmas, kuras mērķis ir dot dažādiem sabiedrības slāņiem iespēju apvienoties un strādāt 
kopienas līmenī. 

Programmas vadošā iestāde ir Īpaša ES programmu organizācija (SEUPB). Uzraudzības 
komiteju veido galvenie reģionu partneri (kas vienlīdzīgi izvēlēti abpus robežai uz ziemeļiem 
un dienvidiem).

Programmas īstenošanas laikā kā miera procesa daļa tika izvirzīti divi galvenie programmas 
nosacījumi, t. i., ekonomiskā un sociālā attīstība, kā arī konflikta seku risināšana Īrijā, kuriem 
noteica piecas prioritātes:

• ekonomikas atjaunošana;
• sociālā integrācija, integrācija un izlīgums, piešķirstot prioritāti mazaizsargātām 

grupām tajos reģionos, kurus vissmagāk skāris konflikts, saskarsmes apgabaliem un 
apgabaliem ar vāju kopienas infrastruktūru; 

• vietēja mēroga atjaunošanas un attīstības stratēģija;
• uz ārējo sadarbību un nākotnes attīstību vērsta reģiona veidošana, veicinot dialogu ar 

ES reģioniem par ekonomikas, sociālajiem un vides aizsardzības jautājumiem; 
• pārrobežu sadarbība – ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā.

Programmā pieņemtais problēmu risināšanas veids pēdējos gados ir veiksmīgi samierinājis 
ieinteresētās puses, kā arī paplašinājis ES finansējuma saņēmēju loku, ietverot to sabiedrības 
daļu, kura citādi nebūtu to saņēmusi. Patstāvīgais ziņojums, kas pamatots uz šo darba 
dokumentu, apraksta pieredzi, kas gūta ES programmu īstenošanā attiecībā uz pozitīviem 
rezultātiem un labāko praksi, kā arī uzsver to, ko var uzlabot, ar kādām problēmām var 
saskarties un ko var mācīties no pieredzes. Tas sniedz piemērus, kā reģioni vislabāk var gūt 
pieeju Kopienas politikai un programmām un tajās piedalīties. Pieredze, kas gūta PEACE
programmas īstenošanā, varētu palīdzēt atbalsta nodrošināšanā citiem apgabaliem, kurus ir 
skāris konflikts gan ES robežās, gan ārpus tām. 

Kas attiecas uz programmas prioritātēm, atsevišķi to aspekti un metodes tiks pārbaudītas 
rūpīgāk, piemēram, vietējās partnerības, līdzdalība vietējā līmenī, pārvaldība, pārrobežu 
sadarbība, starpkopienu pasākumi un sociālā integrācija/vienlīdzība. 

Kopš 1989. gada ES ir bijusi viena no galvenajiem ziedotājiem Starptautiskajā Īrijas fondā 
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(IFI) . Ziņojuma projektā jābūt iekļautai arī IFI un PEACE programmu saistībai.

Turklāt referents izmantos iespēju nākt klajā ar ierosmēm attiecībā uz gaidāmo stratēģiju, kā 
arī to, kā ES reģionālās palīdzības programmas var sekmēt Eiropas reģionālo attīstību. To 
varētu panākt, koncentrējoties uz tādiem sociālās integrācijas un attīstības katalizatoriem kā 
jauni sadarbības veidi, atbalsts kapacitātes stiprināšanai, līdzekļu meklēšana jaunrades 
veicināšanai un pārrobežu attīstības veicināšana. Ziņojuma projekts sniedz novatoriskus 
ieteikumus, kā arī izsaka idejas un risinājumus attiecībā uz ES struktūrfondu programmām 
kopumā. Tajā izvirzītie jautājumi ietvers nākotnes prognozes gan attiecībā uz Īrijas, gan arī 
citām ES programmām. 

Šā darba dokumenta, kurš ir pamats patstāvīgam ziņojumam, mērķis ir izvērst plašas debates. 
Referents ir rūpīgi apsvēris šajā dokumentā izvirzītos jautājumus, lai sekmētu ieguldījumu un 
idejas darbā pie gaidāmā ziņojuma projekta par PEACE programmu.

2. IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI

2.1 Eiropas Savienības iesaistīšanās PEACE programmā ir ļoti noderīga. Eiropas saikne ar
miera veicināšanas projektu ir nozīmīga, un Eiropas Savienības apzinās nabadzības, 
labas pārvaldības un konflikta saistību.1 Turklāt gan daudzām esošajām dalībvalstīm, 
gan vairākām kandidātvalstīm, piemērām, Rietumbalkānu valstīm,2 ir ar konflikta 
situāciju saistīta pagātne. Konflikta situācijas atrisināšana Īrijā plašākā Eiropas 
kontekstā varētu nodrošināt vērtīgus ārējās atskaites punktus. Arī ES nozīme ir lielāka 
nekā vienīgi finanšu instrumentu nodrošināšana, jo tā ir neitrāla kompetenta iestāde ar 
ilgtermiņa redzējumu attiecībā uz programmas izstrādi. 

2.2 Kas attiecas uz konflikta novēršanu un attīstību, kā arī miera stiprināšanu, 
pieaug sapratne par to, ka ekonomiskā attīstība, lai arī cik nozīmīga tā būtu, 
nevar nodrošināt ilgtspējīgu mieru. Tas jāsaprot dažādos kontekstos, gan 
starptautisku, gan reģionālu konfliktu gadījumos. Ļoti svarīgs faktors šajā jomā 
ir taisnīga attīstība, kā arī efektīvas pārvaldības un sabiedrības stabilitātes 
veicināšanas pasākumi. Bieži vardarbīgu konfliktu novēršanā tiek uzsvērta 
integrētas un dzīvotspējīgas starpniecības nozīme.

2.3 PEACE I nodrošināja nozīmīgas struktūras un stimulus, kas veicināja sadarbību 
reģionā, kurā netika izvērsta starpkopienu sadarbība un kurā bija vājas sociālās 
līdzdalības struktūras. Tā sniedza līdzdalības un dialoga iespējas, bet lēmumu 
pieņemšanu un atbildību par kopienas attīstību pietuvināja tautai. Neskatoties uz 
lielām grūtībām, abas kopienas pieņēma PEACE I programmu, pateicoties kopienas 
finansēšanas struktūru darbībai un tādējādi sniedzot ieguldījumu vispārējā mērķa 
sasniegšanā, proti, sociālo un ekonomisko apstākļu uzlabošanā, veidojot tiešu kontaktu 
ar vietējām kopienām. 

  
1 Sk., piemēram, Komisijas paziņojumu par pārvaldību un attīstību (COM(2003)615)
2 Kā atzīts 2003. gada 21. jūnija ES Rietumbalkānu sammita Saloniku Deklarācijā.
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2.4 Visnozīmīgākā ir partnerattiecību veidošana; dažādās PEACE programmas 
brīvprātīgām un sabiedriskām organizācijām, jo īpaši tām, kuras vērstas uz nabadzības 
apkarošanu un veicina sabiedrības integrāciju, ir bijušas veiksmīgas. Nabadzība pati 
par sevi nerada vardarbīgu konfliktu, bet tā apvienojumā ar citiem cēloņiem palielina 
šāda konflikta iespējamību. 

2.5 Apspriežu procedūru struktūra un programmu izveide bija tikpat svarīgi kā pati 
programma. 

2.6 Darbs ar vietējām kopienām, iespējams, ir apjomīgs, bet papildu ieguvumam ir būtiska 
nozīme – jo zemāki pārvaldības un līdzdalības līmeņi, jo lielāka informētība gan par 
programmu, gan ES.

2.7 Kontakti un uzticības veicināšana izglīto dalībniekus un maina negatīvos uzskatus. 
Mērķis ir vērsts uz savstarpējās izpratnes un cieņas veicināšanu visos līmeņos. Tāpat 
arī kopējās izpratnes veicināšana jauniešu vidū nākotnē palīdzēs vadītājiem izprast abu 
kopienu vēsturi un kultūru. 

2.8 Starpkopienu aspekti ir nozīmīgi, lai sasniegtu programmas mērķi. Ir svarīgi 
programmās iesaistīt plašu dažādu dalībnieku loku, lai rastu kopīgu mērķi un 
ieguvumu un varētu palīdzēt modeļu izstrādē sabiedrības iesaistīšanai politikas 
veidošanā. Sieviešu grupas strādāja labi, īpaši labs bija paveiktā darba izklāsts. 
Grupām ir ļoti pozitīva nozīme miera veidošanā. 

2.9 Daudzas darbības sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā, kuras ir izplatītas citās 
Eiropas valstīs, nav novērotas pārrobežu sadarbības kontekstā Īrijā. Citas aktivitātes 
gadiem ilgi ir pārtrauktas. Pārrobežu sadarbības aspektiem, parastām pārrobežu 
darbībām sabiedriskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā, kā arī projektiem, kas 
izstrādāti, lai noteiktu sabiedrības nākotnes redzējumu, ir bijusi liela nozīme 
programmas mērķu sasniegšanā.

2.10 Sociāli atstumtās grupas agrāk bija tiesīgas aktīvi piedalīties miera veicināšanā, 
strādājot ar mazaizsargātām grupām un ar tiem, kurus visvairāk bija ietekmējis 
konflikts. 

2.11 IFI finansējums (Starptautiskais Īrijas fonds) bieži tiek piešķirts kā papildu 
finansējums, un abas programmas nodrošināja projektiem pieejas iespēju citiem ES 
finansējumiem, piemēram, Kopienas iniciatīvai Interreg. 
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3. VEIKSMĪGI ĪSTENOTIE PEACE PROGRAMMAS FINANSĒTIE PROJEKTI

Projekts: Ballymacarret un Ballybofey starpkultūru sadarbība 

Ballymacarret Arts and Cultural Society, kas dibināta 1996. gadā, saņēma PEACE I 
finansējumu sadarbības projekta īstenošanai dramaturģijas jomā, iesaistoties 
partnerorganizācijām no Īrijas Republikas pierobežas grāfistēm. Lai stiprinātu un sekmētu 
pārrobežu sadarbību, jo īpaši starpkultūru jomā, abas partnerorganizācijas izstrādāja „Cultural 
Pathways Project”, kas ļautu Belfāstas austrumu daļas unionistu kopienas Ballymacarret
jauniešiem satikties ar Donegalas grāfistes Ballybofey jauniešiem, lai kopīgi salīdzinātu, 
izzinātu un priecātos par savu kultūru atšķirībām.

PEACE II finansētajā projektā piedalījās sešas partnerorganizācijas kultūras izzināšanas jomā 
(Cultural Learning Partnerships), iesaistot jauniešus no divām kopienām – no Ballymacarret
un Ballybofey. Katra partnerorganizācija izstrādāja galveno tēmu moduļus, lai dalībnieki 
labāk viens otru iepazītu, iemācītos veidot kopīgu saskarsmi un respektētu savstarpējās 
atšķirības. Viņi mācījās, kā pārvarēt šķēršļus gan pārrobežu, gan vietējā līmenī. 

Minētā pārrobežu sadarbība starp Ballymacarret un Ballybofey ir piemērs ar diviem 
aspektiem. Pirmkārt, paļaujoties uz jauno dalībnieku iniciatīvu, tā atspoguļo PEACE
programmas augšupējo filozofiju. Otrkārt, šie jaunieši paplašināja zināšanas par sabiedrības 
politiskajām un lēmumu pieņemšanas struktūrām, kā arī apsprieda aktuālus jautājumus, citam 
citu papildinot bez agresivitātes.

Projekta dalībnieki bija no nelabvēlīgo apgabalu sociāli atstumtām un mazaizsargātām 
grupām. Projekts bija vērsts uz integrāciju, kā arī uz uzticības un savstarpējas cieņas 
veicināšanu. Daži apgabali, kas piedalījās projektā, atradās kopienas konflikta centrā. 

Projekts: sievietes–nevardarbīgas sabiedrības līdzveidotājas3

Šā projekta mērķis bija iesaistīt sievietes no dažādām kopienām. Tas tika izstrādāts, lai 
palielinātu sieviešu iespējas un pašpaļāvību, piedaloties dažādos kursos un saņemot 
akreditāciju. Programma atzīst konflikta pastāvēšanu starp dzimumiem un sieviešu nozīmi 
miera nostiprināšanā. Tā ir vērsta uz sieviešu un minoritāšu grupu vienlīdzības veicināšanu.

Leterkenijas sieviešu centrs (Letterkenny Women’s Centre) paskaidroja, ka projekts bija vērsts 
uz samierināšanu kā sociālu integrāciju, kas ir samierināšanas procesa vissvarīgākais aspekts. 
Programma bija paredzēta tiem, kuri darba tirgū atradās neizdevīgā stāvoklī oficiāla izglītības 
trūkuma vai mājas pienākumu dēļ utt. Kad pievērsās atšķirīgai dalībnieku grupai, tika 
akceptēta dažādība un panākts kompromiss, bet dalībniekus rosināja atzīt pagātni un virzīties 
uz priekšu, lai nostiprinātu un uzlabotu kopienas drošību. Informatīvās kampaņas un 
progresīva attiecību veidošana palīdzēja sekmīgi īstenot projektu un palielināt dalībnieku 
skaitu no abām kopienām. 

Projekts: Kavanas un Monaganas jaunatnes aktīvās pilsonības projekts (CMYAC)4

  
3 Gada īstenošanas ziņojums par 2005.gadu, ES Miera un izlīguma programma, SEUPB, 35.–36.lpp.
4 Gada īstenošanas ziņojums par 2005.gadu, ES Miera un izlīguma programma, SEUPB, 45.–46.lpp.
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Šis projekts bija Kavanas un Monaganas apgabalu attīstības valdes kopēja ierosme, lai 
veicinātu jauniešu līdzdalību demokrātijas procesā, kā arī lai veidotu izpratni par sabiedrisko 
un kultūras dzīvi pierobežas grāfistē. Projekta novērtējums liecināja, ka tas aktīvi atbalstīja 
jaunatni un veicināja tās iesaistīšanos demokrātijas procesā, kā arī palīdzēja gūt pilnīgākas 
zināšanas par savu kopienu. Projekts ir labas prakses piemērs, rādot līdzdalības garu un bērnu 
aizsardzības paraugus, kā arī iesaistot un pārstāvot jaunatni savās pārvaldības struktūrās un 
darbībās. Daudzkultūru projekts, apspriešanās par seku novēršanu un pārrobežu darba 
braucieni, kuru mērķis ir miera stiprināšana un miera demonstrācijas, aktīvi veicina atšķirību 
un kultūru izpratni un cieņu pret tām. 

4. GŪTĀ PIEREDZE

4.1 Miera stiprināšanas process Īrijā liecina, ka fundamentāla konflikta atrisināšana 
plurālās sabiedrībās ir vispārējs, līdzdalību ietverošs, nevardarbīgs un evolucionārs 
process. 

4.2 Brīvprātīgo grupu līdzdalība, kopienu attīstība un nevalstiskās organizācijas ir devušas 
ieguldījumu zināšanās par konflikta risināšanu, tostarp, spēka nelietošanu, pārvarot 
ģeogrāfiskās, politiskās, kultūras un reliģiju robežas. Tādējādi ir panākts ieguldījums 
uzticības un sapratnes veicināšanā, kā arī mazinājušās bailes un spriedze gan 
individuālā, gan kopienas līmenī. 

4.3 Būtisks miera veicināšanas procesa aspekts ir vietējās sabiedrības līdzdalība 
pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana paplašina 
pārvaldības pasākumus. Miera nostiprināšanas un samierināšanas veicināšanas 
rezultātā jārod jauni pārvaldības un politikas radīšanas veidi.

4.4 Jāveicina neliela mēroga konferenču un apspriežu rīkošana, lai nodrošinātu plaša 
spektra programmu; šāda iespēja netika izmantota PEACE II programmas izstrādē, 
piemēram, atsevišķām ieinteresētajām pusēm netika dotas vienādas iespējas izteikt 
savu viedokli, jo īpaši tām, kuras bija iesaistītas nabadzības apkarošanā un sociālās 
integrācijas veicināšanā. Turklāt dažādie finansējuma līmeņi ir atbildīgi par 
atšķirīgiem līdzdalības līmeņiem. 

4.5 Jāizvērš apspriedes attiecībā uz neliela mēroga un vietējā līmeņa dažādu fondu 
programmām. Ir ļoti svarīgi īstenot shēmas, kas ļautu apstiprināt maza apjoma 
dotācijas, lai finansētu nepieciešamo neapmaksāto darbu.

4.6 PEACE programma ir devusi ieguldījumu Īrijas iedzīvotāju izglītošanā un kultūras 
resursu saglabāšanā. Tā ir veicinājusi cilvēku kritiskās apziņas un vietējo notikumu 
krasas pašizpratnes veidošanos. 

4.7 Pārrobežu darbs bija noderīgs, ļaujot atdzimt sadalītajām pilsētu un lauku kopienām. 
Tomēr šo darbu varētu izvērst arī turpmāk. Ir jāzina, ka finansētie projekti parasti ir 
pārrobežu projekti; varētu finansēt grupas un kopienas, kuras ir ieinteresētas vidēja 
termiņa un ilgtermiņa kultūras un reģionu pārrobežu sadarbībā. 
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4.8 To dalībnieku sadarbībai, kuri saistīti ar ES fondu programmām, jo īpaši konflikta 
skartajos apgabalos, nevajadzētu beigties, beidzoties programmai. Miera stiprināšanas 
procesam, gadiem ejot, jāturpinās. Mums jāapsver, kā turpināt šo labo darbu ar 
brīvprātīgajām un kopienu organizācijām, lai tās rosinātu turpināt miera stiprināšanas 
un samierināšanas procesu Īrijā.

4.9 Finansēšanas struktūrām jānodrošina, lai līdzekļi tiktu piešķirti atbilstoši ES prasībām 
un īpaši, lai tie būtu piesaistīti nemieriem un to izraisīto seku novēršanai. Kas attiecas, 
piemēram, uz PEACE programmu, finansējumam aktīvi jāveicina samierināšana. 

4.10 Papildus tam, ka konfliktā visvairāk ietekmētajām pusēm tiek nodrošināta 
starpniecība, attīstība iniciatīvām ir jāpiemēro lejupējā pieeja, kas veicina aktīvu 
līdzdalību un ir vērsta tieši uz dažādām kultūrām, kā arī nodrošina visciešāko saikni ar 
programmas mērķiem, kuri atdala PEACE programmā paredzētos ekonomiska 
rakstura pasākumus no citām reģionālās attīstības iniciatīvām.

4.11 Daudzas PEACE apakšprogrammas, IFI programmas, kā arī Kopienas iniciatīvas 
Interreg akcijas atsevišķos gadījumos parādīja, ka to darbības ir līdzīgas un zināmā 
mērā pārklājas. Dažādās programmās paredzētā projektu līdzfinansēšana radīja 
dubultās uzskaites risku programmas ietekmes novērtēšanas procesā, kā arī atsevišķu 
programmu publicitāti. Tā arī radīja citu programmu izpildes tempa samazināšanās 
risku5. No tā var mācīties, ka vispirms nepieciešams stiprināt regulatīvo procedūru, lai 
uzlabotu finansēšanas efektivitāti.

4.12 Plašā informācija par PEACE programmu nepārprotami veicina tās mērķu 
sasniegšanu. Turklāt jāizveido datu bāze, kas būs mācību līdzeklis miera stiprināšanas 
un samierināšanas darbam savā valstī un ārzemēs.

5. NĀKOTNES PROGNOZES

5.1 Līdzdalība ir vissvarīgākais struktūrfondu un kohēzijas fondu programmu izstrādes un 
īstenošanas aspekts; tā jāizvērš arī turpmāk kā pastāvīga perspektīva. Šāda ilgtermiņa 
perspektīva jāņem vērā, veidojot pašlaik ierosināto Eiropas Komisijas darba grupu.6

5.2 Brīvprātīgo sektors ir plaši pazīstams ar saviem panākumiem sociālās lejupslīdes un 
tās seku novēršanas darbā, kā arī atrodas izdevīgā situācijā, lai attīstītu un nodrošinātu 
svarīgākos pakalpojumus, jo īpaši vistrūcīgākajai sabiedrības daļai. Šāda pieredze, 
īstenojot dažādas reģionālās attīstības programmas, jāizmanto vairāk. 

5.3 Papildus atbalstam, kas piešķirts attīstībai, ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu. 

  
5 Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 7/2000 par Īrijas Starptautisko fondu un Īpašo programma mieram 
un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos (1995.g. līdz 1999.g.), kā arī Komisijas atbildes (2000/C 
146/01, 58. punkts).
6 Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jose Manuel Barroso savas vizītes laikā Belfāstā 2007. gada 1. maijā, 
paziņoja par Komisijas darba grupas izveidošanu, lai lemtu, kā uzlabot dažādu reģionu pieejas iespējas Kopienas 
politikām un programmām, kā arī veicinātu to līdzdalību tajās. Minētās darba grupas izveidošana tika uzdota 
reģionālās politikas komisārei Danuta Hübner. 
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Jāstrādā pēc vispārpieņemtiem principiem, lai sasniegtu visaugstākā līmeņa 
saskaņotību darbībās, kas nav pretrunā viena otrai. To varētu panākt, izvēršot secīgas 
plaša mēroga apspriedes, lai veicinātu izpratni par to, ka ātrs darbs ne vienmēr ir 
efektīvs un ka stabilai, ilgtspējīgai attīstībai saistībā ar miera stiprināšanu un 
samierināšanu ir nepieciešams laiks. Šiem ir jābūt galvenajiem aspektiem programmu 
novērtēšanā. Vienlaicīgi valdībām jāuzņemas īpaša atbildība par visaptverošu Eiropas 
dimensiju nodrošināšanu. 

5.4 Var teikt, ka PEACE programma ir noderīga, jo nodrošina darbības, kuras veicina 
attiecīgo kopienu sociāli ekonomiskās attīstības iespējas. Vietējie uzņēmumi ir spēcīgi 
dalībnieki, jo tie var būt nozīmīgs faktors problēmas risināšanā, sniedzot atbalstu 
konflikta novēršanā un miera stiprināšanā, izstrādājot dažādas vadības stratēģijas, 
propagandējot un veidojot partnerattiecības ar citiem dalībniekiem. Tādēļ būtu svarīgi 
veicināt kopīgas pilsoniskas sabiedrības definīcijas izplatību un iesaistīt vietējos 
uzņēmējus, izstrādājot attīstības un miera stiprināšanas stratēģijas. Šai sakarā 
sociālajai ekonomikai ir jo īpaši liela nozīme. 

5.5 Eiropas Komisijai jānodrošina, lai PEACE programmā paredzētajiem pasākumiem, kā 
arī darba grupas darbam būtu pietiekama publicitāte. Jābūt augstam sabiedrības 
informētības līmenim un jānovērš neskaidrības attiecībā uz dažādu ES programmu 
savstarpējo saistību.


