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1. ACHTERGROND

Het EU-programma voor vrede en verzoening (PEACE II) was de opvolger van het speciale 
steunprogramma voor vrede en verzoening 1995-1999 (PEACE I). Het huidige PEACE III 
(2007-2013) gaat uit van de opzet van het vorige programma en heeft als doelstelling om het 
vredesproces in Ierland te bevorderen en om zo aan een vredige en stabiele samenleving te 
bouwen en verzoening in de regio te bevorderen.

Het programma is bevorderlijk voor tal van uiteenlopende sectoren, gebieden, groepen en 
gemeenschappen die in het bijzonder te lijden hebben gehad van het conflict, en stimuleert 
gemeenschapsoverschrijdende projecten. De financiering uit hoofde van PEACE is 
grotendeels ten goede gekomen aan plaatselijke samenwerkingsverbanden en niet-
gouvernementele organisaties. Het programma is erop gericht allerlei onderdelen van de 
gemeenschap de kans te geven samen te komen en op gemeenschapsniveau te werken. 

De beheersinstantie van het programma is de Special EU Programmes Body (SEUPB). Het 
comité van toezicht is samengesteld uit de belangrijkste regionale partners (gelijkmatig 
samengesteld uit mensen afkomstig van ten noorden en ten zuiden van de grens).

Als onderdeel van het vredesprogramma zijn de twee belangrijkste elementen van het 
programma, namelijk de economische en sociale ontwikkeling en de omgang met de erfenis 
van het Noord-Ierse conflict, gedurende het programma nader uitgewerkt tot vijf prioriteiten: 

• economische vernieuwing,
• sociale integratie, acceptatie en verzoening, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar 

kwetsbare groepen in de gebieden die het meest te lijden hebben gehad van het 
conflict, in grensgebieden en in gebieden met een slechte gemeenschapsinfrastructuur; 

• plaatselijk georiënteerde herstel- en ontwikkelingsstrategieën;
• bevordering van een naar buiten en voorwaarts gerichte regio door een dialoog op te 

zetten tussen EU-regio’s over economische, sociale en milieukwesties; en
• grensoverschrijdende samenwerking – economische, sociale en culturele 

samenwerking.

De door het programma gehanteerde aanpak heeft er de laatste paar jaar toe geleid dat er 
onder de betrokken partijen wordt gewerkt aan verzoening en dat het effect van de EU-
financiering wordt uitgebreid naar delen van de gemeenschap die er anders niet van zouden 
profiteren. Het initiatiefverslag op basis van dit werkdocument is bedoeld om de ervaringen te 
beschrijven die zijn opgedaan bij dit EU-programma met betrekking tot positieve resultaten 
en optimale werkwijzen. Daarbij zal speciale aandacht uitgaan naar wat kan worden 
verbeterd, naar de problemen waar men nog voor staat en naar de lessen die kunnen worden 
getrokken. Er zullen voorbeelden worden aangedragen van hoe regio’s het best het 
Gemeenschapsbeleid en de -programma’s kunnen benaderen en eraan deelnemen. De lessen 
van het PEACE-programma kunnen van pas komen bij de ondersteuning die wordt gegeven 
aan overige gebieden die eveneens te lijden hebben gehad van conflicten, zowel binnen als 
buiten de EU-grenzen.
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Binnen het prioriteitenkader van het programma zullen bepaalde aspecten en benaderingen 
nader worden onderzocht, zoals plaatselijke samenwerkingsverbanden, deelname op lokaal 
niveau, bestuur, grensoverschrijdende samenwerking, gemeenschapsoverschrijdende zaken en 
sociale acceptatie/gelijkheid.

Sinds 1989 is de EU een van de belangrijkste bijdragers aan het Internationaal Fonds voor 
Ierland (IFI). In het conceptverslag zal de relatie tussen het IFI en het PEACE-programma 
eveneens aan bod komen.

Daarnaast zal de rapporteur van de gelegenheid gebruikmaken om een aantal ideeën te 
opperen over de verwachte strategieën en in verband daarmee over hoe regionale 
steunprogramma’s van de EU kunnen bijdragen aan de regionale ontwikkeling van Europa. 
Dit kan worden bereikt door de aandacht te richten op nieuwe vormen van samenwerking, 
door bij te dragen aan de opbouw van capaciteit, door manieren te vinden om vernieuwing te 
bevorderen en door grensoverschrijdende ontwikkeling mogelijk te maken. Dit zijn allemaal 
katalysators van sociale acceptatie en ontwikkeling. In het conceptverslag zal getracht worden 
vernieuwende aanbevelingen te doen en met ideeën en oplossingen te komen ten aanzien van 
de structuurfondsen van de EU in het algemeen. De hierin aangekaarte punten omvatten onder 
meer verwachtingen voor de toekomst, zowel voor Ierland als voor overige EU-programma’s.

Dit werkdocument zal de basis vormen voor het initiatiefverslag en is bedoeld om het debat te 
verbreden. De rapporteur heeft de punten die in dit document worden genoemd, zeer 
gedetailleerd bestudeerd om zo verdere inbreng en ideeën voor het werk te bevorderen en 
tevens te komen tot een opzet voor een toekomstig verslag van het PEACE-programma.

2. PUNTEN VAN OVERWEGING

2.1 De betrokkenheid van de Europese Unie bij het PEACE-programma is uiterst 
waardevol. De Europese betrokkenheid bij het vredesopbouwproject is van belang en 
de Unie erkent het verband tussen armoede, goed bestuur en conflict.1 Naast veel van 
de huidige lidstaten hebben ook veel van de kandidaat-lidstaten, zoals de Westerse 
Balkanlanden, een achtergrond van conflicten.2 Door het conflict in Ierland in een 
ruimere Europese context te plaatsen, kunnen waardevolle externe aanknopingspunten 
worden geboden. Ook gaat de rol van de EU verder dan het bieden van financiële 
instrumenten, aangezien de Unie een neutrale autoriteit is en over de deskundigheid en 
de visie op de lange termijn beschikt om een dergelijk programma op te zetten. 

2.2 Ten aanzien van conflictpreventie en het ontwikkelen van en bouwen aan vrede, is er 
een toenemend besef dat economische ontwikkeling alleen, hoe belangrijk die ook kan 
zijn, geen duurzame vrede kan waarborgen. Het geheel moet worden bekeken vanuit 
verschillende contexten, zowel voor internationale als regionale conflicten. Een uiterst 
belangrijke factor op dit vlak is rechtvaardige ontwikkeling. Even cruciaal is het om 
stappen te ondernemen om effectief bestuur en een stabiele samenleving te 
bevorderen. Het enorme belang van veelomvattende en levensvatbare bemiddeling bij 

  
1 Zie bijvoorbeeld de Mededeling van de Commissie inzake bestuur en ontwikkeling (COM(2003)615).
2 Zoals bevestigd in de verklaring van de topbijeenkomst EU-westelijke Balkan van 21 juni 2003.
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de bestrijding van gewelddadige conflicten is eveneens vaak benadrukt.

2.3 PEACE I bood belangrijke structuren en prikkels om samen te werken in een regio 
waar gemeenschapsoverschrijdende samenwerking niet bestond en die een zeer slechte 
structuur voor sociale participatie kende. Het bood mogelijkheden voor participatie en 
dialoog, en bracht de besluitvormingsprocessen en de verantwoordelijkheid voor 
gemeenschapsontwikkeling dichter bij de bevolking. Ondanks de grote complicaties, 
accepteerden beide gemeenschappen PEACE I dankzij de werkzaamheden van de 
gemeenschapsgebonden financieringsinstanties. Dit droeg derhalve bij tot de algemene 
doelstelling van verbetering van de sociale en economische omstandigheden door de 
rechtstreekse betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen. 

2.4 Partnerschap is van vitaal belang. Het feit dat bij de diverse PEACE-programma’s 
contact werd gezocht met vrijwilligers- en gemeenschapsorganisaties, met name 
diegene die zich richtten op armoedebestrijding en sociale acceptatie, bleek uiterst 
succesvol. Armoede creëert op zichzelf nog geen gewapende conflicten, maar kan 
tezamen met andere oorzaken wel de kans op gewelddadige conflicten vergroten.

2.5 De structuur van de overlegprocedures en het ontwerp van de programma’s waren 
even belangrijk als het programma zelf. 

2.6 Werken met plaatselijke gemeenschappen is waarschijnlijk tijdrovender, maar de extra 
voordelen die dat met zich meebrengt, zijn cruciaal – hoe lager de beheers- en 
participatieniveaus, des te groter het bewustzijn van zowel het programma als de EU.

2.7 Door onderling contact en het opbouwen van vertrouwen kunnen de ogen van 
deelnemers worden geopend en kunnen negatieve opvattingen worden verholpen. Het
doel moet zijn om op elk niveau te komen tot wederzijds begrip en respect. Evenzo 
draagt het bevorderen van wederzijds begrip onder jongeren ertoe bij dat toekomstige 
leiders de achtergrond en cultuur van beide gemeenschappen begrijpen.

2.8 Gemeenschapsoverschrijdende aspecten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de verwezenlijking van het doel van het programma. Hierbij is van belang dat de 
programma’s tal van verschillende deelnemers aantrekken die gezamenlijk werken aan 
een gemeenschappelijk doel of nut, en die kunnen meewerken aan de ontwikkeling 
van modellen voor publieke betrokkenheid bij beleidsontwikkeling. Vrouwengroepen 
hebben goed gefunctioneerd, met name ten aanzien van hoe zij zichzelf presenteren. 
Zij spelen een zeer positieve rol in het vredesproces. 

2.9 Tal van sociale, economische en culturele activiteiten die elders in Europa openbaar 
zijn, hebben in Ierland nooit met een grensoverschrijdende dimensie plaatsgevonden. 
Andere activiteiten werden jarenlang opgeschort. De gemeenschapsoverschrijdende 
aspecten – zowel normale grensoverschrijdende sociale, economische en culturele 
activiteiten als projecten die zijn opgezet om toekomstvisies voor de samenleving te 
beoordelen – waren van belang om de doelen van het programma te verwezenlijken.

2.10 Doordat er werd gewerkt met kwetsbare groepen en met die groepen die het meest 
onder het conflict te leiden hadden gehad, werden voorheen gemarginaliseerde 
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groepen in staat gesteld actief bij te dragen aan het vredesproces. 

2.11 De financiering uit hoofde van het IFI (Internationaal Fonds voor Ierland) is vaak 
aanvullend en beide programma’s hebben ervoor gezorgd dat projecten een bepaalde 
staat konden bereiken waarin ze een beroep konden doen op overige EU-financiering, 
zoals Interreg.

3. SUCCESVERHALEN MET BETREKKING TOT DOOR PEACE 
GEFINANCIERDE PROJECTEN

Project: Interculturele samenwerking tussen Ballymacarret en Ballybofey 

De Ballymacarret Arts and Cultural Society, gevestigd in 1996, ontving financiering uit 
hoofde van PEACE I voor een toneelsamenwerkingsproject met vergelijkbare organisaties in 
aangrenzende districten in het zuiden van Ierland. Om deze grensoverschrijdende en bovenal 
interculturele samenwerking te ondersteunen en te bevorderen, hebben twee 
partnergenootschappen vervolgens het zogezegde “Cultural Pathways Project” opgezet, met 
het doel jongeren uit de unionistische gemeenschap van Ballymacarret, Oost-Belfast, en 
jongeren uit Ballybofey, in het district Donegal, te laten samenkomen en hun culturele 
verschillen te vergelijken en te onderzoeken, en hier vooral plezier aan te beleven.

Het project, dat werd gefinancierd door PEACE II, bestond uit zes “cultureel-educatieve 
partnerschappen”, waarbij jongeren uit de twee gemeenschappen – de gemeenschap van 
Ballymacarret en die van Ballybofey – werden betrokken. Elk partnerschap ontwikkelde 
modules rond belangrijke thema’s, op basis waarvan de deelnemers elkaar beter konden leren 
kennen en konden leren over wat ze gemeen hadden en waarin ze verschilden. Zo leerden zij 
zowel over de grens als dicht bij huis obstakels te overwinnen.

Deze grensoverschrijdende samenwerking tussen Ballymacarret en Ballybofey kan in twee 
opzichten als exemplarisch worden gezien. Ten eerste werd er uitgegaan van de initiatieven 
van jonge deelnemers, en dit weerspiegelde de bottom-up benadering van het programma van
PEACE. Ten tweede leerden deze jonge mensen over de politieke en besluitvormingsstructuur 
van hun samenleving en bestudeerden zij hedendaagse problemen op een opbouwende en 
niet-agressieve manier.

De deelnemers van het project waren afkomstig van gemarginaliseerde en kwetsbare groepen 
uit achterstandsgebieden. Het project was gericht op acceptatie, het opbouwen van vertrouwen 
en het koesteren van wederzijds respect. Sommige van de bij het project betrokken gebieden 
lagen in het brandpunt van het voortdurende gemeenschapsconflict.

Project: Vrouwen als medevormgevers van een niet-gewelddadige samenleving3

Dit project was gericht op vrouwen uit verschillende gemeenschappen. Het was opgezet om 
aan de hand van een reeks cursussen die moeten leiden tot erkenning, de capaciteiten van en 
het vertrouwen bij vrouwen te vergroten. Het programma erkent de rol van de geslachten bij 

  
3 Jaarlijks verslag van de uitvoering 2005, EU-programma voor vrede en verzoening, SEUPB, blz. 35-36.
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het conflict en de rol van vrouwen bij het werken aan vrede. Het programma richt zich primair 
op vrouwen afkomstig uit actiegroepen inzake gelijkheid en uit minderheden.

Het Letterkenny Women’s Centre illustreerde dat het project verzoening benaderde in de zin 
dat sociale acceptatie centraal staat bij het verzoeningsproces. Het programma was bestemd 
voor een ieder die te lijden heeft gehad van ongelijkheid op de arbeidsmarkt als gevolg van 
een gebrek aan educatieve kwalificaties, verantwoordelijkheden thuis etc. Toen de aandacht 
uitging naar een andere groep deelnemers, was er duidelijk sprake van acceptatie van de 
diversiteit en compromis, en de deelnemers werden aangemoedigd het verleden te accepteren 
en vooruit te kijken om zo te werken aan een veiligere en betere samenleving. De 
informatiecampagnes en het vooruitstrevende opbouwen van betrekkingen gaven een extra 
impuls aan het project en vergrootten het aantal deelnemers uit beide gemeenschappen. 

Project: de Cavan and Monaghan Youth Active Citizenship (CMYAC)4

Dit project was een gemeenschappelijk initiatief van de districtsontwikkelingsraden van 
Cavan en Monaghan om jongeren te stimuleren zich in te laten met en deel te nemen aan de 
democratische processen, en om een cultureel en sociaal bewustzijn te ontwikkelen van het 
leven in het grensgebied. Uit de evaluatie van het project bleek dat het project actief had 
bijgedragen aan het vermogen van jongeren om deel te nemen aan de democratische 
processen en zich volledig bewust te zijn van wat er in de gemeenschap speelt. Vanwege zijn 
beginsel van jongerendeelname, vanwege de modellen voor kinderbescherming en doordat het 
de jeugd betrok en vertegenwoordigde in zijn beheersstructuren en activiteiten, was het 
project tevens een toonbeeld van optimale werkwijzen. Het project heeft vanwege zijn 
multiculturele aspecten, de goede omgang met de erfenis, en de grensoverschrijdende 
studiebezoeken inzake vredesopbouw en vredesdemonstraties, actief bijgedragen aan het 
bewustzijn van en respect voor diversiteit en cultuur. 

4. LESSEN DIE KUNNEN WORDEN GETROKKEN

4.1 Het vredesopbouwproces in Ierland laat zien dat het fundamenteel oplossen van 
conflicten in pluriforme samenlevingen een overkoepelend, participatief, geweldloos 
en evolutionair proces is. 

4.2 De deelname van vrijwilligersgroepen, organisaties voor gemeenschapsontwikkeling 
en NGO’s heeft bijgedragen aan het leerproces over het geweldloos oplossen van 
conflicten, onder andere doordat hierdoor geografische, politieke, culturele en 
religieuze kloven worden overbrugd. Alleen al daarom heeft dit bijgedragen aan het 
onderlinge vertrouwen en begrip, en heeft het angsten en spanningen weggenomen op 
persoonlijk en gemeenschapsniveau.

4.3 Een essentieel onderdeel van vredesopbouw is het vergroten van de medezeggenschap 
op plaatselijk niveau en het ontwikkelen van de burgerlijke samenleving. Het 
betrekken van de samenleving vraagt echter om bestuurlijk ingrijpen. Het opbouwen 
van vrede en het ondersteunen van verzoening moeten leiden tot het vinden van 

  
4 Jaarlijks verslag van de uitvoering 2005, EU-programma voor vrede en verzoening, SEUPB, blz. 45-46
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nieuwe manieren om bestuur en beleid vorm te geven.

4.4 Overleg op basis van kleinschalige conferenties moet worden bevorderd om te zorgen 
dat het programma zijn wijd uiteenlopende karakter behoudt; dit is een gemiste kans 
bij de ontwikkeling van PEACE II, waar bepaalde belangengroepen bijvoorbeeld niet 
dezelfde mogelijkheden kregen om hun geluid te laten horen, met name groepen die 
zich bezighielden met armoedebestrijding en sociale acceptatie. Daarnaast moeten 
verschillende financieringsniveaus zorgen voor verschillende deelnemingsniveaus.

4.5 Het overleg voor de diverse financieringsprogramma’s – kleinschalig en plaatselijk 
georiënteerd – moet een grote draagwijdte hebben. Het is belangrijk om te werken op 
basis van schema’s waarbij kleine toelagen kunnen worden goedgekeurd. Uiteraard 
moet het hier gaan om de financiering van werk zonder winstoogmerk.

4.6 Het PEACE-programma heeft ertoe bijgedragen dat mensen door middel van 
onderwijs en door te voort te borduren op hun culturele bronnen, nieuwe 
mogelijkheden konden creëren. Het heeft bijgedragen aan het kritische bewustzijn van 
mensen en een scherp zelfbewustzijn van plaatselijke gebeurtenissen bevorderd. 

4.7 Het grensoverschrijdende werk heeft een cruciale rol gespeeld bij het herstel van 
verdeelde stedelijke en plattelandsgemeenschappen. Dit werk kan echter nog verder 
worden ontwikkeld. Eigenlijk zouden alle financieringsprojecten grensoverschrijdende 
projecten moeten zijn. Dit zou kunnen worden bereikt door groepen en 
gemeenschappen te financieren die geïnteresseerd zijn in interculturele en 
interregionale samenwerking op de middellange en lange termijn. 

4.8 De samenwerking tussen deelnemers in verband met de EU-financieringsprogramma’s 
zou, met name in de conflictgebieden, niet moeten stoppen op het moment dat het 
programma wordt beëindigd; ook in de toekomst zullen wij aan de vredesopbouw 
moeten blijven werken. Daarom moeten wij gaan nadenken over wat wij kunnen doen 
om ook de komende jaren vrijwilligers- en gemeenschapsorganisaties in staat te stellen 
bij te dragen aan het proces van vrede en verzoening in Ierland.

4.9 De financieringsinstanties moeten ervoor zorgen dat hun toelagen in overeenstemming 
zijn met de vereisten van de EU en dat ze specifiek betrekking hebben op de 
problemen en de erfenis daarvan. Ten aanzien van het PEACE-programma zou de 
financiering bijvoorbeeld op actieve wijze verzoening moeten bevorderen.

4.10 Behalve dat er wordt gezorgd voor bemiddeling tussen de partijen die het meest 
getroffen zijn door het conflict, is het ook de bottom-up benadering van ontwikkeling 
waardoor actieve deelname mogelijk wordt gemaakt en het probleem van de culturele 
diversiteit direct wordt aangepakt. Juist hierdoor ontstaat een sterke koppeling met de 
doelstellingen van het programma en juist hierdoor onderscheiden de economische 
maatregelen uit hoofde van de PEACE-programma’s zich van overige regionale 
ontwikkelingsinitiatieven.

4.11 Veel van de initiatieven van de sub-programma’s van PEACE, de IFI-programma’s en 
het Community Interreg-initiatief toonden een hoge mate van gelijkheid en in 
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sommige gevallen een aanzienlijke mate van dubbel werk. De medefinanciering van 
projecten uit hoofde van verschillende programma’s brengt het risico met zich mee 
van dubbele telling bij de evaluatie van het effect van de programma’s en de 
publiciteit van afzonderlijke programma’s. Ook bestaat zo het risico van vertraging bij 
de uitvoering van overige programma’s.5 Wat hiervan kan worden geleerd is dat 
bovenal de regelgevingsprocedure moet worden verbeterd, wil men de effectiviteit van 
de fondsen verbeteren.

4.12 Het PEACE-programma is bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen zeer gebaat 
bij een duidelijk publiek profiel. Daarnaast zou er een gegevensbank moeten komen 
als leermiddel voor werkzaamheden aan vrede en verzoening in binnen- en buitenland.

5. TOEKOMSTVERWACHTINGEN

5.1 Bij het ontwerp en de uitvoering van programma’s in het kader van de Structuur- en 
Cohesiefondsen is participatie van zeer groot belang; dit zou verder moeten worden 
ontwikkeld en tot een permanent aspect moeten worden gemaakt. Bij de samenstelling 
van in te stellen task force van de Europese Commissie zou rekening moeten worden 
gehouden met het perspectief op de lange termijn.6

5.2 De sector vrijwilligerswerk staat bekend om haar verdiensten in de strijd tegen sociaal 
verval en armoede, en is daarom zeer geschikt voor de directe dienstverlening, met 
name aan de meest achtergestelden in de samenleving. Binnen de diverse regionale 
ontwikkelingsprogramma’s zou meer gebruik moeten worden gemaakt van deze 
ervaring. 

5.3 Behalve ontwikkelingshulp is er ook behoefte aan lopende werkzaamheden. Deze 
moeten worden gestroomlijnd om te zorgen voor een hoge mate van samenhang 
binnen de activiteiten en om te voorkomen dat activiteiten niet met elkaar stroken. Dit 
kan worden bereikt door voortdurend en breed georiënteerd overleg, ervan uitgaande 
dat snel handelen niet altijd effectief is en dat een goede, duurzame ontwikkeling naar 
vrede en verzoening nu eenmaal veel tijd vergt. Deze aspecten zouden centraal moeten 
staan bij de beoordeling van de programma’s. Tegelijkertijd zouden overheden de 
speciale verantwoordelijkheid moeten hebben om hier in alle lagen voor te zorgen.

5.4 Gesteld kan worden dat het PEACE-programma van belang is om activiteiten zeker te 
stellen die bijdragen aan de sociaal-economische mogelijkheden van de desbetreffende 
gemeenschappen. Plaatselijke ondernemingen vormen een invloedrijke factor en 
kunnen een belangrijk onderdeel van de oplossing zijn; ze kunnen bijdragen aan 
conflictpreventie en meewerken aan de vredesopbouw door samen met andere 

  
5 Speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 7/2000 over het Internationaal Fonds voor Ierland en het speciale 
steunprogramma voor vrede en verzoening in Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van Ierland 
(1995 - 1999), vergezeld van de antwoorden van de Commissie (2000/C 146/01, punt 58).
6 Tijdens zijn bezoek aan Belfast op 1 mei 2007 maakte José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese 
Commissie, bekend dat er een task force binnen de Commissie wordt ingesteld om te kijken naar in hoeverre de 
toegang van de regio tot en de deelname van de regio in het beleid en de programma’s van de Europese 
Gemeenschap zijn verbeterd. De commissaris voor Regionaal beleid, Danuta Hübner, is belast met de politieke 
leiding van de task force. 
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ondernemingen voor beheersstrategieën, voorspraak en samenwerkingsverbanden te 
zorgen. Daarom kan het van belang zijn om bij het opzetten van ontwikkelings- en 
vredesopbouwstrategieën te pleiten voor een wat bredere gemeenschappelijke definitie 
van de samenleving en daarin ook vertegenwoordigers op te nemen uit de plaatselijke 
bedrijfsgemeenschap. In dit opzicht is met name de sociale economie van belang. 

5.5 De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat er voldoende publiciteit wordt 
gegeven aan de maatregelen die worden doorgevoerd uit hoofde van het PEACE-
programma en de werkzaamheden van de task force. Er moet een groter publiek 
bewustzijn komen en verwarring over de relatie tussen de verschillende EU-
programma’s moet worden voorkomen.


