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1. CADRU

Programul UE pentru Pace şi Reconciliere (PEACE II) a fost programul care a urmat
Programului Special de Sprijin pentru Pace şi Reconciliere 1995-1999 (PEACE I). Actualul 
program PEACE III (2007-2013) urmează structura programului precedent, iar obiectivul său 
este consolidarea Procesului de Pace din Irlanda, pentru a susţine o societate paşnică şi stabilă 
şi pentru a promova reconcilierea în regiune. 

Programul deserveşte o gamă variată de sectoare, zone, grupuri şi comunităţi care au fost 
afectate în mod deosebit de conflict şi încurajează proiectele intercomunitare. Structurile de 
parteneriat local şi organizaţiile nonguvernamentale au administrat cea mai mare parte a 
finanţării în cadrul programului PEACE, care intenţionează să ofere diverselor secţiuni ale 
comunităţii oportunitatea de a se reuni şi de a conlucra la nivel comunitar.

Organismul pentru Programe Speciale UE (OPSUE) este autoritatea administrativă  a 
programului. Comisia de monitorizare este alcătuită din principalii parteneri regionali
(selectaţi în mod egal de la nord şi de la sud de frontieră).

Ca parte a procesului de pace, cele două elemente principale ale programului, şi anume
dezvoltarea economică şi socială şi abordarea consecinţelor conflictului din Irlanda, au fost 
prezentate pe parcursul programului sub forma a cinci priorităţi:  

• reabilitarea economică,
• integrarea socială, incluziunea şi reconcilierea, caz în care se acordă prioritate 

grupurilor vulnerabile din zonele cel mai puternic afectate de conflict, zone de 
interfaţă şi zone cu o slabă infrastructură comunitară; 

• strategiile locale de regenerare şi dezvoltare;
• promovarea unei regiuni cu o viziune spre exterior şi spre viitor, prin susţinerea 

dialogului dintre regiunile UE privind problemele economice, sociale şi de mediu; şi
• cooperarea transfrontalieră – cooperare economică, socială şi culturală.

Abordarea adoptată de program în ultimii ani a reuşit să vizeze problema reconcilierii între
părţile interesate şi să extindă impactul finanţării UE asupra acelei secţiuni a comunităţii care 
altfel nu ar fi beneficiat de ea. Raportul din proprie iniţiativă, bazat pe prezentul document de 
lucru, încearcă să descrie experienţa câştigată prin programul UE în ceea ce priveşte 
rezultatele pozitive şi buna practică, precum şi să sublinieze ceea ce poate fi îmbunătăţit, 
provocările cărora trebuie să li se facă faţă şi lecţiile care trebuie asimilate. Acesta va oferi
exemple privind modalităţile în care regiunile pot cel mai bine accesa politicile şi programele 
comunitare şi participa la acestea. Învăţăturile desprinse din Programul PEACE ar putea fi 
contribui la oferirea de sprijin unor alte zone care au făcut cândva obiectul unui conflict, atât 
în interiorul cât şi în afara graniţelor UE.

În cadrul de priorităţi al programului, anumite aspecte şi abordări vor fi analizate mai 
îndeaproape, precum parteneriatele locale, participarea la nivel local, guvernanţa, cooperarea 
interfrontalieră, problemele intercomunitare şi incluziunea/egalitatea socială.
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Din 1989, UE a fost unul dintre principalii contribuabili la Fondul Internaţional pentru Irlanda
(FII). Relaţia dintre FII şi Programul PEACE va fi inclusă, de asemenea, în proiectul de 
raport.

De asemenea, raportorul va profita de ocazie pentru a prezenta idei referitoare la strategiile 
viitoare şi, pe aceste linii, la modul în care programele UE de ajutor regional pot deservi 
dezvoltării regionale din Europa. Acest lucru ar putea fi realizat prin concentrarea asupra unor 
noi moduri de cooperare, prin sprijinirea dezvoltării capacităţii, prin găsirea mijloacelor de 
promovare a inovării şi prin facilitarea dezvoltării interfrontaliere, toate reprezentând
catalizatori ai incluziunii şi dezvoltării sociale. Proiectul de raport încearcă să facă 
recomandări inovatoare şi să identifice idei şi soluţii în ceea ce priveşte programele UE de 
Fonduri structurale în general. Problemele ridicate aici vor include perspective de viitor atât 
pentru Irlanda, cât şi pentru programele UE.

Scopul prezentului document de lucru care stă la baza raportului din proprie iniţiativă îl 
constituie extinderea dezbaterii. Raportorul a luat în considerare cu mare atenţie problemele 
ridicate în prezentul document pentru a promova informaţii şi idei pentru activitatea de 
elaborare a unui viitor raport privind Programul PEACE.

2. PUNCTE DE LUAT ÎN CONSIDERARE

2.1 Implicarea Uniunii Europene în Programul PEACE este extrem de valoroasă; legătura 
europeană cu un proiect de consolidare a păcii este importantă, iar Uniunea recunoaşte 
legătura dintre sărăcie, bună guvernanţă şi conflict.1 Alături de multe dintre statele 
membre actuale, numeroase ţări nou candidate, precum Balcanii de Vest2, au o istorie 
de conflicte. Prin plasarea conflictului din Irlanda în contextul mai larg european, se 
pot furniza valoroase puncte externe de referinţă. De asemenea, rolul UE îl depăşeşte 
pe acela de acordare a instrumentelor financiare, fiind o autoritate neutră cu o 
expertiză şi cu o viziune pe termen lung în proiectarea programului.

2.2 În ceea ce priveşte prevenirea conflictului şi dezvoltarea şi consolidarea păcii, se 
conştientizează din ce în ce mai mult faptul că dezvoltarea economică prin ea însăşi, 
oricât de importantă ar fi, nu poate asigura pacea durabilă. Aceasta trebuie înţeleasă în 
diferite contexte, atât în conflictele internaţionale cât şi regionale. Un factor foarte
important în acest domeniul îl constituie dezvoltarea echitabilă, dar şi acţiunile de 
promovare a guvernanţei eficiente şi a unei societăţi stabile. Este adesea subliniată 
importanţa majoră a medierii inclusive şi viabile în soluţionarea conflictelor violente. 

2.3 PEACE I a furnizat structuri şi stimulente importante care au atras cooperarea într-o 
regiune lipsită de cooperare intercomunitară şi care deţinea slabe structuri de 
participare socială. Acesta a oferit oportunităţi de participare şi dialog şi a adus mai 
aproape de oameni luarea de decizii şi responsabilitatea pentru dezvoltarea 

  
1 A se vedea, de exemplu, Comunicarea din partea Comisiei privind guvernanţa şi dezvoltarea (COM(2003)615)
2 Astfel cum a fost recunoscut în Declaraţia Summit-ului UE - Balcanii de Vest de la Thessaloniki din 21 iunie 
2003.
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comunitară. În ciuda dificultăţilor majore, ambele comunităţi au acceptat PEACE I 
datorită efortului organismelor de finanţare comunitară, contribuind astfel la obiectivul 
general de îmbunătăţire a condiţiilor sociale şi economice prin contact direct cu 
comunităţile locale. 

2.4 Parteneriatul este foarte important; diferitele programe PEACE asociate cu 
organizaţiile voluntare şi comunitare, în special cele aplecate spre combaterea sărăciei 
şi incluziune socială, au avut succes. Sărăcia însăşi nu creează un conflict violent, dar 
sărăcia şi alte cauze sporesc probabilitatea unui conflict violent. 

2.5 Structura procedurilor de consultare şi de proiectare a programelor au fost la fel de 
importante ca programul însuşi. 

2.6 Conlucrarea cu comunităţile locale necesită probabil mai mult timp, dar câştigul
suplimentar obţinut este esenţial – cu cât nivelurile gestionării şi participării sunt mai 
scăzute, cu atât sunt mai ridicate conştientizarea programului şi a UE. 

2.7 Contactul şi consolidarea încrederii educă participanţii şi modifică opiniile negative. 
Scopul ar trebui să îl constituie creşterea înţelegerii reciproce şi a respectului la orice 
nivel. În mod similar, sprijinirea înţelegerii reciproce între tineri va ajuta viitorii lideri
să înţeleagă istoria şi cultura ambelor comunităţi.

2.8 Aspectele intercomunitare au funcţionat cu succes pentru atingerea scopului
programului. Ceea ce este important aici este ca programele să atragă o gamă largă de 
diferiţi participanţi pentru a identifica un scop sau un câştig comun şi să poată 
contribui la crearea de modele pentru implicarea publică în dezvoltarea politicii. 
Grupurile femeilor au funcţionat bine, în special în modul în care au fost prezentate. 
Acestea au avut un rol foarte pozitiv în consolidarea păcii. 

2.9 Numeroase activităţi sociale, economice şi culturale obişnuite oriunde în Europa nu  
s-au desfăşurat într-o dimensiune interfrontalieră în Irlanda. Altele au fost întrerupte 
timp de mai mulţi ani. Aspectele interfrontaliere, activităţile normale sociale, 
economice şi culturale interfrontaliere, precum şi proiectele destinate analizei
viziunilor viitoare pentru societate au fost importante pentru atingerea scopurilor
programului.

2.10 Grupurile marginalizate anterior au fost abilitate să sprijine consolidarea activă a păcii, 
conlucrând cu grupuri vulnerabile şi cu cele care au fost cel mai puternic afectate de 
conflict. 

2.11 Finanţarea în temeiul FII (Fondul Internaţional pentru Irlanda) este adesea 
complementară şi ambele programe au făcut posibil ca toate proiectele să atingă un 
nivel la care acestea ar accesa alte fonduri UE, precum Interreg.
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3. POVEŞTI DE SUCCES PRIVIND PROIECTE FINANŢATE DE PEACE

Proiect: Cooperare interculturală între Ballymacarret şi Ballybofey

Societatea artistică şi culturală Ballymacarret, înfiinţată în 1996, a primit finanţare din partea 
PEACE I pentru un proiect de cooperare în domeniul artei dramatice cu organizaţiile
corespunzătoare din comitatele de frontieră din sudul Irlandei. Pentru a consolida şi a 
promova această cooperare interfrontalieră şi, în special, interculturală, cele două asociaţii 
partenere au trecut la dezvoltarea propriului „Proiect al traiectoriilor culturale”, pentru a 
permite tinerilor din comunitatea unionistă din Ballymacarret, din estul oraşului Belfast, şi 
tinerilor din Ballybofey, comitatul Donegal, să se reunească pentru a compara, a explora şi 
pentru a se bucura de diferenţele lor culturale. 

Proiectul, cu finanţare din partea PEACE II, a cuprins şase „Parteneriate culturale 
educaţionale”, implicând tineri din cele două comunităţi – comunitatea din Ballymacarret şi 
comunitatea din Ballybofey. Fiecare parteneriat a dezvoltat module în jurul unor teme cheie 
pentru a permite participanţilor să ajungă să se cunoască mai bine reciproc şi să înveţe să 
găsească o bază comună şi să îşi celebreze diferenţele. Aceştia au învăţat cum să depăşească 
obstacole atât dincolo de graniţe cât şi mai aproape de casă. 

Această cooperare interfrontalieră dintre Ballymacarret şi Ballybofey constituie un exemplu
din două puncte de vedere. În primul rând, bazându-se pe iniţiativa tinerilor săi participanţi, 
aceasta reflectă filosofia fundamentală a programului PEACE. În al doilea rând, aceşti tineri 
au învăţat mai mult despre structurile politice şi cele de luare a deciziei din cadrul societăţii şi 
au analizat probleme contemporane într-o manieră încurajatoare şi neagresivă. 

Participanţii la proiect proveneau din grupuri marginalizate şi vulnerabile din zone 
dezavantajate. Proiectul s-a concentrat asupra incluziunii, consolidării încrederii şi încurajării 
respectului reciproc. Unele dintre zonele participante la proiect se aflau în centrul unui 
conflict comunitar în desfăşurare.

Proiect: Femeile construiesc în comun o societate nonviolentă3

Proiectul a vizat femeile din comunităţi diferite. Acesta a avut ca scop mărirea capacităţii şi 
încrederii femeilor printr-o serie de cursuri acreditate. Programul recunoaşte natura sexuală a 
conflictului, rolul femeilor în consolidarea păcii şi se concentrează asupra femeilor provenind
din grupuri egalitare şi minoritare. 

Centrul pentru femei Letterkenny a arătat că reconcilierea abordată de proiect ca incluziune 
socială este fundamentală în procesul de reconciliere. Programul era destinat celor care 
fuseseră dezavantajaţi pe piaţa muncii din cauza lipsei calificărilor educaţionale oficiale, din 
cauza responsabilităţilor domestice etc. Atunci când atenţia s-a îndreptat spre un alt grup de 
participanţi, a existat acceptarea diversităţii şi a compromisului, iar participanţii au fost
încurajaţi să conştientizeze trecutul şi să meargă înainte pentru a garanta o comunitate mai 
sigură şi mai bună. Campaniile de informare şi consolidarea progresivă a relaţiilor au 
contribuit la coordonarea proiectului şi la sporirea numărului participanţilor din ambele 

  
3 Raportul anual de punere în aplicare 2005, Programul UE pentru Pace şi Reconciliere, PUEPR, pp. 35-36
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comunităţi. 

Proiect: Proiectul tinerilor cetăţeni activi din Cavan şi Monaghan (TCACM)4

Proiectul a fost o iniţiativă comună a Consiliilor pentru Dezvoltare ale comitatelor Cavan şi 
Monaghan, în scopul de a spori capacitatea tinerilor de implicare în, şi participare la, procesul 
democratic, precum şi de a dezvolta conştientizarea culturală şi socială a vieţii într-un comitat
de frontieră. Evaluarea proiectului a arătat că acesta a sprijinit în mod activ tinerii şi le-a 
consolidat capacitatea de a se angaja în procesul democratic şi de a fi pe deplin conştienţi de 
comunitatea lor. Proiectul aduce exemple de bună practică prin spiritul participării tinerilor 
săi, prin modelele de protecţie a copilului şi prin includerea şi reprezentarea sectorului tânăr în 
structurile de administrare şi în activităţile sale. Obiectivul său multicultural, consultarea 
privind patrimoniul şi vizitele de studiu interfrontaliere privind consolidarea păcii şi 
demonstraţiile de pace promovează serios conştientizarea şi respectarea diversităţii şi culturii.

4. LECŢII DE ASIMILAT

4.1 Procesul de consolidare a păcii din Irlanda arată că soluţionarea conflictului principal 
din societăţile pluraliste este un proces amplu, participativ, nonviolent şi evolutiv.  

4.2 Participarea grupurilor voluntare, dezvoltarea comunitară şi organizaţiile 
nonguvernamentale au contribuit la învăţarea despre soluţionarea conflictului şi despre 
nonviolenţă inter alia prin depăşirea diviziunilor geografice, politice, culturale şi 
religioase. În consecinţă, acest lucru a contribuit la creşterea încrederii şi a înţelegerii 
şi la scăderea fricii şi a tensiunii la nivel personal şi comunitar. 

4.3 O parte esenţială a consolidării păcii o constituie întărirea autodeterminării locale şi a 
societăţii civile. Implicarea societăţii civile sporeşte măsurile de guvernanţă. 
Consolidarea păcii şi susţinerea reconcilierii ar trebui să aibă ca rezultat identificarea
unor noi modalităţi de crearea a guvernanţei şi politicii. 

4.4 Consultarea în cadrul unor conferinţe restrânse ar trebui promovată pentru a asigura un 
program diversificat; o astfel de oportunitate a fost ratată în timpul desfăşurării 
programului PEACE II, de exemplu, anumitor părţi interesate neacordându-li-se o 
şansă egală de a le fi auzite opiniile, în special cele implicate în combaterea sărăciei şi 
incluziunea socială. De asemenea, diferite niveluri de finanţare trebuie să justifice 
diferite niveluri de participare. 

4.5 Consultările pentru diferite programe de finanţare – la scară mică şi cu orientare locală
– ar trebui extinse. Este important să se realizeze sisteme care să permită aprobarea 
unor subvenţii reduse care să finanţeze o activitate necreditată necesară.

4.6 Programul PEACE a contribuit la abilitarea populaţiei din Irlanda prin educaţie şi 
bazându-se pe resursele culturale ale acesteia. Acesta a sprijinit încurajarea unei 

  
4 Raportul anual de punere în aplicare 2005, Programul UE pentru Pace şi Reconciliere, OPSUE, pp. 45-46
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conştiinţe critice a oamenilor şi promovarea unei conştientizări radicale a 
evenimentelor locale. 

4.7 Activitatea interfrontalieră a contribuit la regenerarea comunităţilor rurale şi urbane 
scindate. Cu toate acestea, activitatea ar putea fi desfăşurată în continuare. De regulă, 
ar trebui să fie limpede faptul că proiectele finanţate sunt proiecte interfrontaliere; 
acest lucru ar putea fi realizat de către grupurile fondatoare şi de către comunităţile 
care sunt interesate să relaţioneze unele cu altele dincolo de graniţele culturale şi 
regionale, pe termen mediu sau lung. 

4.8       Cooperarea dintre participanţii asociaţi cu programe de finanţare UE, în special în 
zonele de conflict, nu ar trebui să înceteze atunci când programul ia sfârşit; activitatea
de consolidare a păcii trebuie să continue în anii care urmează. Trebuie să ţinem cont 
de modul în care putem continua această activitate eficientă care permite organizaţiilor 
voluntare şi comunitare să consolideze procesul de pace şi reconciliere pe insula 
Irlandei. 

4.9 Organismele finanţatoare ar trebui să se asigure că subvenţiile lor sunt în conformitate 
cu cerinţele UE şi că acestea sunt legate în mod deosebit de Tulburări şi de 
consecinţele acestora. În ceea ce priveşte programul PEACE, de exemplu, finanţarea 
ar trebui să promoveze eficient reconcilierea.  

4.10     Pe lângă asigurarea medierii dintre cei care au fost cel mai puternic afectaţi de 
conflict, demersul fundamental pentru dezvoltare este cel care facilitează participarea 
activă şi abordează în mod direct diversitatea culturală şi care oferă cea mai solidă 
legătură cu obiectivele programelor care diferenţiază măsurile economice din cadrul 
programelor PEACE de alte iniţiative de dezvoltare regională. 

4.11 Multe dintre acţiunile subprogramelor PEACE, programelor FII şi iniţiativei
comunitare Interreg au prezentat un mare grad de asemănare şi un grad semnificativ de 
dublare a activităţilor în unele cazuri. Proiectele de cofinanţare în temeiul diferitelor 
programe au prezentat riscul contabilizării duble în evaluarea impactului programelor 
şi în publicitatea programelor individuale. De asemenea, a existat riscul unei încetiniri 
în executarea altor programe5. Ce se poate învăţa din aceasta este faptul că ar trebui 
mai întâi consolidată procedura de reglementare pentru a îmbunătăţi eficacitatea 
finanţării. 

4.1      Un înalt profil public pentru programul PEACE deserveşte cu siguranţă continuarea 
scopurilor acestuia. De asemenea, ar trebui instituită o bază de date ca instrument 
educaţional pentru activitatea privind pacea şi reconcilierea în propria ţară şi în 
străinătate. 

5. PERSPECTIVE DE VIITOR

  
5 Raportul special al Curţii de Conturi nr. 7/2000 privind Fondul Internaţional pentru Irlanda şi Programul 
Special de Sprijin pentru Pace şi Reconciliere din Irlanda de Nord şi comitatele de frontieră din Irlanda (din 1995 
până în 1999), împreună cu răspunsurile Comisiei (2000/C 146/01, punctul 58)
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5.1 Participarea este cea mai importantă pentru proiectarea şi punerea în aplicare a 
programelor în cadrul Fondurilor structurale şi de coeziune; aceasta trebuie dezvoltată 
în continuare şi trebuie să i se acorde o perspectivă permanentă. Această perspectivă 
pe termen lung ar trebui luată în considerare în formarea grupului de lucru al Comisiei 
Europene demarat în prezent. 6

5.2 Sectorul voluntar este bine cunoscut pentru reuşitele sale în confruntarea declinului
social şi a sărăciei şi este bine plasat pentru dezvoltarea şi furnizarea de servicii 
importante, în special celor mai dezavantajaţi din societate. Ar trebui să se profite mai 
mult de această experienţă în diferitele programe de dezvoltare regională.

5.3 Pe lângă sprijinul pentru dezvoltare, este necesară o activitate continuă. Activitatea 
trebuie direcţionată pentru a atinge nivelul cel mai înalt de activităţi coezive care să nu 
se opună unele altora. Acest lucru ar putea fi realizat prin ample serii succesive de 
consultări, cu înţelegerea faptului că lucrul alert nu sporeşte neapărat activitatea 
eficientă şi că este nevoie de timp pentru dezvoltarea solidă durabilă în ceea ce 
priveşte pacea şi reconcilierea. Aceste aspecte ar trebui să fie fundamentale în analiza 
programelor. În acelaşi timp, guvernele au o responsabilitate deosebită în privinţa
acestor dimensiuni generale. 

5.4 Se poate spune că programul PEACE este valoros prin faptul că asigură activităţi care 
contribuie la oportunităţi socio-economice pentru comunităţile vizate. Societăţile 
comerciale locale sunt actori puternici şi pot constitui o parte importantă a soluţiei, 
sprijinind prevenirea conflictului şi consolidarea păcii prin crearea unei serii de 
strategii de gestionare, de sprijin şi de parteneriat cu alţi factori. În consecinţă, ar putea 
fi importantă promovarea extinderii unei definiţii comune a societăţii civile care să 
includă actori din economia locală în momentul proiectării strategiilor de dezvoltare şi 
de consolidare a păcii. Economia socială prezintă o importanţă deosebită în această 
privinţă. 

5.5 Comisia Europeană ar trebui să se asigure că măsurile aplicate în temeiul programului 
PEACE şi activitatea grupului de lucru sunt făcute publice suficient. Conştientizarea
publică trebuie să fie ridicată, iar confuzia privind relaţia dintre diferitele programe UE 
trebuie evitată.

  
6 În timpul vizitei sale la Belfast din 1 mai 2007, Jose Manuel Barroso, preşedinte al Comisiei Europene, a 
anunţat crearea unui grup de lucru în cadrul Comisiei care să urmărească modul de îmbunătăţire a accesului şi a 
participării regiunii la politicile şi programele comunitare. Comisarului pentru politică regională, Danuta Hübner, 
i s-a solicitat să răspundă politic de grupul de lucru. 


