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1. KONTEKST

Program UE na rzecz pokoju i pojednania (PEACE II) był kontynuacją specjalnego programu 
wsparcia na rzecz pokoju i pojednania (1995 - 1999) (PEACE I). Aktualny program PEACE 
III (2007 – 2013) ma podobną strukturę do swojego poprzednika i jego celem jest 
wzmocnienie procesu pokojowego w Irlandii mającego na celu zabezpieczenie stabilności i 
pokoju w społeczeństwie oraz promowanie pojednania w regionie. 

Program ma korzystny wpływ na wiele sektorów, obszarów, grup i społeczności, które były 
szczególnie dotknięte konfliktem oraz propaguje projekty obejmujące różne społeczności. 
Lokalne struktury partnerstwa oraz organizacje pozarządowe zarządzały większością 
funduszy z programu PEACE mającego na celu umożliwienie wielu różnym grupom 
społeczeństwa wspólnej pracy na szczeblu wspólnotowym. 

Programem zarządza Specjalny Organ ds. Programów UE (SEUPB). W skład komitetu 
nadzorczego wchodzą kluczowi partnerzy regionalni (wybrani zarówno z obszarów na 
północ, jak i na południe od granicy).

W ramach procesu pokojowego, dwa główne elementy programu, tzn. rozwój społeczny i 
gospodarczy oraz pozostałości po konflikcie w Irlandii, podzielono w czasie jego trwania na 
pięć obszarów priorytetowych:  

• odnowa gospodarcza,
• integracja społeczna, włączenie i pojednanie, z pierwszeństwem dla grup zagrożonych 

w rejonach najsilniej dotkniętych konfliktem, rejonach graniczących ze sobą oraz 
obszarach o słabo rozwiniętej lokalnej infrastrukturze społecznej, 

• lokalne strategie na rzecz odnowy i rozwoju,
• promowanie regionów otwartych i patrzących w przyszłość poprzez zachęcanie do 

dialogu między regionami UE na tematy gospodarcze, społeczne i związane z ochroną 
środowiska; oraz

• współpraca transgraniczna – współpraca gospodarcza, społeczna i kulturalna.

Przyjęte w programie podejście zaowocowało w ostatnich latach działaniami pojednawczymi 
między zainteresowanymi stronami oraz rozszerzeniem wpływu pomocy finansowej z UE na 
grupy społeczeństwa, które w przeciwnym razie nie skorzystałyby z funduszy. Sporządzone w 
oparciu o dokument roboczy sprawozdanie z inicjatywy własnej ma na celu opisanie 
doświadczeń zdobytych w trakcie trwania programu UE w zakresie pomyślnych rezultatów i 
najlepszych praktyk oraz zwraca uwagę obszary, w których można coś zmienić na lepsze, na 
wyzwania którym należy sprostać oraz na wnioski do wyciagnięcia. Zawierać ono będzie 
przykłady najskuteczniejszego dostępu regionów do polityki wspólnotowej i programów oraz 
udziału w nich. Doświadczenia zdobyte w trakcie trwania programu PEACE mogą pomóc w 
udzielaniu wsparcia innym regionom objętym konfliktem, zarówno w obrębie UE, jak i poza 
nią. 

W ramach priorytetów programu pewne aspekty i podejście, takie jak partnerstwo lokalne, 
udział na szczeblu lokalnym, zarządzanie, współpraca transgraniczna, sprawy wspólne dla 
kilku społeczności oraz integracja/równość społeczna, zostaną przeanalizowane dokładniej. 
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Od 1989 r. UE jest jednym z głównych darczyńców Międzynarodowego Funduszu na rzecz 
Irlandii (IFI). W projekcie sprawozdania zostanie również ujęty związek między IFI a 
programem PEACE.

Dodatkowo sprawozdawca zaproponuje pewne pomysły dotyczące nadchodzących strategii i 
wyjaśni, jak programy pomocy regionalnej UE mogą korzystnie wpływać na rozwój regionów 
w Europie. Można to osiągnąć poprzez skoncentrowanie się na nowych sposobach 
współpracy, pomoc w budowaniu potencjału, zaproponowanie środków na rzecz promowania 
innowacji oraz ułatwianie rozwoju transgranicznego, bowiem wszystkie te czynniki są 
katalizatorami integracji społecznej i rozwoju. Celem projektu sprawozdania jest udzielenie 
nowatorskich zaleceń oraz zaproponowanie pomysłów i rozwiązań dotyczących ogólnie 
pojętych programów UE w ramach funduszy strukturalnych. Sprawozdanie poruszać będzie 
kwestię oczekiwań, zarówno w stosunku do programu na rzecz Irlandii, jak i innych 
programów UE. 

Celem niniejszego dokumentu roboczego, będącego postawą dla sprawozdania z inicjatywy 
własnej, jest rozszerzenie debaty. Sprawozdawca szczegółowo rozważył kwestie poruszone w 
niniejszym dokumencie, co ma pomóc w stworzeniu projektu sprawozdania w sprawie 
programu PEACE.

2. KWESTIE DO ROZWAŻENIA

2.1 Zaangażowanie Unii Europejskiej w postaci programu PEACE jest niezwykle cenny; 
Udział Europy w projekcie zaprowadzania pokoju jest ważny i Unia zdaje sobie 
sprawę ze związku pomiędzy ubóstwem, dobrymi rządami a konfliktem.1 Poza 
wieloma obecnymi państwami członkowskimi, liczne kraje kandydujące, na przykład 
Zachodnie Bałkany2 , mają w historii konflikty. Poprzez umieszczenie konfliktu w 
Irlandii w szerszym kontekście europejskim można uzyskać cenne zewnętrzne punkty 
odniesienia. Dodatkowo rola UE wykracza poza dostarczenie instrumentów 
finansowych, ponieważ jest ona neutralnym organem kompetentnym oraz 
posiadającym długoterminową wizję dotyczącą treści programu. 

2.2 Jeśli chodzi o zapobieganie konfliktom oraz zaprowadzanie i utrzymywanie pokoju, 
coraz wyraźniej widać, że rozwój gospodarczy sam w sobie, chociaż niezwykle 
istotny, nie może zagwarantować długotrwałego pokoju. Rozumieć to należy w 
różnych kontekstach, zarówno w odniesieniu do konfliktów regionalnych, jak i 
międzynarodowych. Najważniejszą kwestią w tym obszarze jest równomierny rozwój
oraz działania promujące skuteczne zarządzanie i stabilny rozwój społeczeństwa. 
Często podkreśla się, że istotne znaczenie w rozwiązywaniu gwałtownych konfliktów 
mają obejmujące wszystkie strony, realne mediacje.

2.3 Program PEACE I dostarczył istotnych struktur i zachęt dla współpracy między 
różnymi społecznościami w regionie, w którym jej brakowało i gdzie struktury dla 

  
1 Patrz Np. komunikat Komisji w sprawie zarządzania i rozwoju (COM(2003)615)
2 Co przyznaje deklaracja z Salonik szczytu UE - Zachodnie Bałkany z dnia 21 czerwca 2003 r.
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społecznego udziału były słabo rozwinięte. Stworzył on szanse na udział i dialog oraz 
przybliżył ludziom proces decyzyjny i odpowiedzialność za rozwój społeczny. 
Pomimo poważnych trudności, obydwie społeczności zaakceptowały program PEACE 
I dzięki pracy lokalnych organów ds. pomocy finansowej, przyczyniając się w ten 
sposób do ogólnego celu poprawy warunków społecznych i gospodarczych poprzez 
bezpośredni kontakt z lokalnymi społecznościami. 

2.4 Najważniejsze jest partnerstwo; różne programy PEACE stowarzyszone z 
organizacjami wolontariatu i społecznymi, w szczególności organizacjami 
zwalczającymi ubóstwo działającymi na rzecz integracji społecznej, zakończyły się 
sukcesem. Ubóstwo samo w sobie nie wywołuje gwałtownych konfliktów, ale 
zarówno ono, jak i inne czynniki zwiększają ich prawdopodobieństwo. 

2.5 Struktura procedur konsultacji oraz kształt programu były równie ważne, co sam 
program. 

2.6 Praca z lokalnymi społecznościami zabiera prawdopodobnie więcej czasu, ale 
przynosi niezwykle istotne dodatkowe korzyści – na im niższym poziomie odbywa się 
zarządzanie i udział, tym większa jest świadomość na temat obu programów i UE.

2.7 Utrzymywanie stosunków i pogłębianie zaufania edukuje uczestników i zmienia 
negatywne nastawienie. Celem jest zwiększenie wzajemnego zrozumienia i 
poszanowania na każdym szczeblu. Podobnie, zwiększanie wzajemnego zrozumienia 
między młodymi ludźmi pomoże przyszłym liderom w zrozumieniu historii i kultury 
obydwu społeczności. 

2.8 Aspekty wspólnotowe dobrze się sprawdziły w osiąganiu celu programu. Istotne jest, 
że programy przyciągają wielu różnych uczestników poszukujących wspólnego celu i 
korzyści, oraz mogą pomóc w opracowaniu modeli powszechnego zaangażowania w 
rozwój polityki. Doskonale sprawdziły się grupy kobiece, szczególnie w zakresie 
prezentacji. Kobiety odgrywają bardzo pozytywną rolę w procesie zaprowadzania 
pokoju. 

2.9 Wiele działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych, które są powszechne gdzie 
indziej w Europie, w Irlandii nie miało nigdy transgranicznego wymiaru. Inne przez 
wiele lat były przerywane. Aspekty transgraniczne, normalna społeczna, gospodarcza i 
kulturalna działalność trangraniczna oraz projekty stworzone z myślą o 
przeanalizowaniu perspektyw dla społeczności były istotne dla osiągnięcia celów 
programu.

2.10 Poprzednio marginalizowane grupy otrzymały możliwość udziału w aktywnym 
zaprowadzaniu pokoju poprzez pracę z narażonymi grupami oraz tymi, które 
najbardziej ucierpiały z powodu konfliktu. 

2.11 Finansowanie z Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii jest często 
uzupełnieniem i obydwa programy pozwoliły, aby projekty osiągnęły etap, w którym 
mają dostęp do innych funduszy UE, takich jak Interreg. 

3. ZAKOŃCZONE SUKCESEM PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE Z 
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PROGRAMU PEACE

Przedsięwzięcie: Współpraca międzykulturowa pomiędzy Ballymacarret i Ballybofey

Utworzone w 1996 r. stowarzyszenie kultury i sztuki Ballymacarret otrzymało fundusze z 
programu PEACE I na projekt dotyczący współpracy teatralnej z analogicznymi 
organizacjami w hrabstwach przygranicznych na południu Irlandii. Aby umocnić i 
kontynuować tę transgraniczną i przede wszystkim międzykulturową współpracę, obydwa 
stowarzyszenia partnerskie przystąpiły do opracowywania projektu „Cultural Pathways 
Project”, który ma umożliwić młodym ludziom ze społeczności unionistycznej w 
Ballymacarret (Wschodni Belfast) oraz młodym ludziom z Ballybofey (hrabstwo Donegal), 
zbieranie się w celu porównywania, poznawania i czerpania korzyści z różnic kulturowych.

Projekt finansowany z programu PEACE II obejmował sześć partnerstw na rzecz wzajemnego 
poznawania kultur („Cultural Learning Partnerships”) angażujących młodych ludzi z obydwu 
społeczności – z Ballymacarret i z Ballybofey. Każde z partnerstw opracowało moduły wokół 
kluczowych tematów, aby umożliwić uczestnikom wzajemne poznawanie się, znalezienie 
wspólnej płaszczyzny porozumienia oraz celebrowanie różnic. Nauczyło ich to radzenia sobie 
z przeszkodami zarówno za granicą, jak i w miejscu zamieszkania.

Wspomniana współpraca transgraniczna między Ballymacarret i Ballybofey powinna być 
stawiana za przykład z dwóch powodów. Po pierwsze poprzez danie inicjatywy młodym 
uczestnikom odzwierciedla opartą na podejściu oddolnym filozofię programu PEACE. Po 
drugie ci młodzi ludzie zdobyli większą wiedzę na temat struktur decyzyjnych i politycznych 
społeczeństwa oraz przeanalizowali aktualne kwestie udzielając im wsparcia i nie 
przejawiając agresji.

Uczestnicy przedsięwzięcia pochodzili z marginalizowanych i narażonych grup 
zamieszkujących obszary o niekorzystnym położeniu. Projekt koncentrował się na integracji, 
budowie potencjału i propagowaniu wzajemnego szacunku. Niektóre obszary biorące udział 
w projekcie znajdowały się w centrum trwającego konfliktu między społecznościami.

Przedsięwzięcie: Udział kobiet w tworzeniu pokojowego społeczeństwa1

Przedsięwzięcie było skierowane do kobiet z różnych społeczności. Jego celem było 
zwiększenie potencjału i wiary we własne siły kobiet poprzez zorganizowanie szeregu kursów 
prowadzących do uznania kwalifikacji. Program bierze pod uwagę rolę płci w konflikcie, rolę 
kobiet w zaprowadzaniu pokoju. Koncentruje się on na kobietach z grup walczących o 
równość płci oraz z grup mniejszościowych.

Centrum kobiet w Letterkenny odzwierciedliło cel przedsięwzięcia, jakim było pojednanie, 
jako że integracja społeczna ma kluczowe znaczenie w procesie pojednania. Program 
koncentrował się na kobietach, które doświadczyły gorszego traktowania na rynku pracy ze 
względu na brak formalnego wykształcenia i kwalifikacji, obowiązki domowe itp. W 
momencie, kiedy program zaczął się koncentrować na innej grupie uczestników pojawiła się 
akceptacja różnorodności i kompromis, a uczestnicy byli zachęcani do pogodzenia się z 
przeszłością i zaczęcia od nowa, aby stworzyć bezpieczniejszą i lepszą społeczność. 

  
1 Roczne sprawozdanie z wdrażania za rok 2005, Program UE na rzecz pokoju i pojednania, SEUPB, str. 35-36
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Kampanie informacyjne oraz stopniowe nawiązywanie stosunków pomogły w postępach 
projektu oraz spowodowały zwiększenie uczestnictwa kobiet z obydwu społeczności. 

Przedsięwzięcie: Projekt aktywnego obywatelstwa młodych w Cavan i Monaghan 
(CMYAC)1

Projekt był wspólną inicjatywą rad ds. rozwoju hrabstw Cavan i Monaghan i miał na celu 
zwiększenie zdolności młodych ludzi do angażowania się i udziału w procesie 
demokratycznym oraz zwiększenie społecznej i kulturowej świadomości na temat życia w 
sąsiadującym hrabstwie. Ocena projektu pokazała, że aktywnie wspierał on młodzież oraz 
zwiększył jej zdolność do angażowania się w proces demokratyczny i dogłębne poznanie 
swojej społeczności. Projekt jest przykładem dobrej praktyki dzięki uczestnictwu młodych, 
jego modelom ochrony dzieci oraz włączeniu i reprezentowaniu młodzieży w strukturach 
zarządzania i w swojej działalności. Wielokulturowość projektu, konsultacje w sprawie 
zaszłości historycznych, transgraniczne wizyty badawcze dotyczące procesu pokojowego oraz 
manifestacje pokojowe aktywnie przyczyniają się do zwiększenia świadomości i szacunku dla 
różnic i kultur.

4. WNIOSKI

4.1 Proces zaprowadzania pokoju w Irlandii pokazuje, że podstawą dla rozwiązywania 
konfliktu w społeczeństwach pluralistycznych jest dalekosiężny, demokratyczny, 
nieopierający się na użyciu siły i rozwojowy proces.

4.2 Udział grup ochotników, organizacji zajmujących się rozwojem społecznym i 
organizacji pozarządowych przyczynił się do wzbogacenia wiedzy o pokojowym 
rozwiązywaniu konfliktów, między innymi poprzez pokonanie podziałów 
geograficznych, politycznych, kulturowych i religijnych. Przyczyniło się to zatem do 
zwiększenia ufności i zrozumienia oraz redukcji strachu i napięć na szczeblu 
personalnym i wspólnotowym.

4.3 Podstawowym elementem w procesie zaprowadzania pokoju jest wzmocnienie władz 
lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Angażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego zwiększa możliwości dobrych rządów. Proces pokojowy oraz 
wspieranie pojednania powinny doprowadzić do znalezienia nowych sposobów 
rządzenia i tworzenia polityki.

4.4 Powinno się promować organizowanie niedużych konferencji konsultacyjnych, aby 
zagwarantować szeroki zakres programu; nie skorzystano z tej szansy przy 
opracowywaniu programu PEACE II; nie wszystkie zainteresowane strony miały taką 
samą możliwość dzielenia się swoimi opiniami, w szczególności podmioty 
zaangażowane w zwalczanie ubóstwa i propagowanie integracji społecznej. 
Dodatkowo, różne poziomy finansowania muszą uwzględniać różny stopień 
zaangażowania. 

4.5 Konsultacje w przypadku różnych programów finansowania – na małą skalę i 

  
1 Roczne sprawozdanie z wdrażania za rok 2005, Program UE na rzecz pokoju i pojednania, SEUPB, str. 45-46
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lokalnych – powinny stać się powszechne. Istotne jest, aby wdrożyć projekty 
umożliwiające zatwierdzanie niewielkich funduszy dla koniecznych lecz 
nieformalnych prac.

4.6 Program PEACE przyczynił się do zwiększenia możliwości mieszkańców Irlandii 
poprzez edukację oraz wykorzystywanie ich zasobów kulturowych. Pozwolił on 
rozwinąć zmysł krytyczny u ludzi i promować kompletną wiedzę na temat wydarzeń 
lokalnych.

4.7 Prace transgraniczne odegrały zasadniczą rolę przy integracji podzielonych środowisk 
miejskich i wiejskich. Jednak działania te można dodatkowo rozwinąć. Powinno być 
jasne, że finansowane projekty mają wymiar transgraniczny. Mogą to osiągnąć 
podmioty finansujące i społeczności, które są zainteresowane wspólną pracą ponad 
granicami kulturowymi i regionalnymi w perspektywie średnio- lub długoterminowej. 

4.8 Współpraca między uczestnikami programów finansowanych z funduszy UE, w 
szczególności w obszarach objętych konfliktem, nie powinna się kończyć po 
zakończeniu programu; praca nad utrzymaniem pokoju musi być kontynuowana w 
najbliższych latach. Musimy zastanowić się, jak możemy kontynuować pozytywne 
działania umożliwiające organizacjom wolontariatu i organizacjom społecznym 
wzmacnianie procesu pokojowego i pojednania w Irlandii.

4.9 Podmioty finansujące powinny zagwarantować, że ich dotacje spełniają wymogi UE 
oraz mają konkretny związek z tzw. Kłopotami (The Troubles) czyli otwartym 
konfliktem i walką zbrojną w Irlandii Północnej i jego zaszłościami.  W przypadku 
programu PEACE, na przykład, finansowanie powinno aktywnie promować 
pojednanie. 

4.10 Oprócz zapewnienia mediacji między stronami, których w największym stopniu 
dotyczy konflikt, to właśnie oddolne podejście do rozwoju ułatwia aktywny udział 
oraz ma bezpośredni wpływ na różnorodność kulturową oraz najsilniej się łączy z 
celami programów, które oddzielnie traktują działania gospodarcze w ramach 
programu PEACE i inne regionalne inicjatywy rozwoju.

4.11 Wiele działań w ramach składowych programu PEACE, programów IFI oraz 
inicjatywy wspólnotowej Interreg wykazało wysoki stopień podobieństwa, a w wielu 
działania te powielały się. Współfinansowanie projektów w ramach różnych 
programów łączyło się z ryzykiem podwójnych obliczeń w odniesieniu do oceny 
wpływu programów oraz promocji poszczególnych programów. Wiązało się również z 
ryzykiem opóźnienia realizacji innych programów1. Z tego wynika, że aby zwiększyć 
skuteczność funduszy należy przede wszystkim usprawnić procedurę regulacyjną.

4.12 Wyraźny publiczny wymiar programu PEACE zdecydowanie przyczynia się do 
osiągania jego celów. Dodatkowo powinno się utworzyć bazę danych będącą 
narzędziem zawierającym wskazówki dla działań pokojowych i pojednania w kraju i 

  
1 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 7/2000 dotyczące Międzynarodowego funduszu dla 
Irlandii i specjalnego programu wsparcia dla pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i hrabstwach ościennych 
(1995 do 1999), łącznie z odpowiedziami Komisji (2000/C 146/01, pkt 58)
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zagranicą.

5. OCZEKIWANIA

5.1 Najważniejszym czynnikiem w układaniu i wdrażaniu programów w ramach 
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jest uczestnictwo. Należy je zwiększać 
i nadać mu stały charakter. Ta perspektywa długoterminowa powinna zostać 
uwzględniona przy tworzeniu ostatnio powołanej grupy zadaniowej Komisji 
Europejskiej1.

5.2 Sektor wolontariatu jest dobrze znany ze swoich osiągnięć w zakresie zwalczania 
upadku społecznego i ubóstwa i doskonale nadaje się do dostarczania najpilniejszych 
usług, w szczególności grupom społecznym w najbardziej niekorzystnym położeniu. 
Doświadczenie to należy wykorzystać w większym stopniu w różnych programach 
rozwoju regionalnego. 

5.3 Oprócz pomocy dla rozwoju, istnieje potrzeba doraźnej pracy. Prace powinny zostać 
zintegrowane, aby osiągnąć jak najwyższy poziom spójnych działań, które nie są ze 
sobą sprzeczne. Można to osiągnąć poprzez sukcesywne szeroko zakrojone 
konsultacje, przy uznaniu, że szybkie wykonanie pracy niekoniecznie świadczy o jej 
skuteczności oraz, dla osiągnięcia zdecydowanych i zrównoważonych postępów w 
kierunku pokoju i pojednania potrzeba czasu. Powinny być to kluczowe aspekty przy 
ocenie programów. Jednocześnie rządy ponoszą szczególną odpowiedzialność za 
zapewnianie programom globalnego wymiaru. 

5.4 Można powiedzieć, że program PEACE jest cennym narzędziem finansowania działań 
prowadzących do tworzenia możliwości społeczno-ekonomicznych dla 
zainteresowanych społeczności. Lokalne przedsiębiorstwa są ważnymi podmiotami i 
mogą stanowić istotną część rozwiązania poprzez udział w zapobieganiu konfliktom i 
zaprowadzanie pokoju tworząc szereg strategii zarządzania, doradztwa i partnerstwa z 
innymi podmiotami. Istotne jest promowanie upowszechniania wspólnych definicji 
społeczeństwa obywatelskiego, tak aby obejmowały podmioty lokalnej 
przedsiębiorczości przy równoczesnym promowaniu rozwoju i układaniu strategii 
zaprowadzenia pokoju. W tym względzie olbrzymie znaczenie ma gospodarka 
społeczna. 

5.5 Komisja Europejska powinna zagwarantować, że środki wdrożone w ramach 
programu PEACE oraz prace jej grupy zadaniowej są wystarczająco rozreklamowane.  
Należy rzetelnie informować opinię publiczną i unikać dezorientacji, jeżeli chodzi o 
związki między różnymi programami UE.

  
1 Podczas wizyty w Belfaście w dniu 1 maja 2007 r. Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji 
Europejskiej, ogłosił utworzenie grupy zadaniowej Komisji w celu przeanalizowania jak zwiększyć regionalny 
dostęp do polityki i programów wspólnotowych i uczestnictwo w nich. Komisarz ds. Polityki regionalnej Danuta 
Hübner objęła polityczne przewodnictwo nad grupa zadaniową.  


