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1. VÝCHODISKÁ

Program EÚ pre mier a zmierenie (PEACE II) bol programom, ktorý nasledoval po 
osobitnom podpornom programe pre mier a zmierenie 1995 – 1999 (PEACE I). Súčasný 
program PEACE III (2007 – 2013) má štruktúru predchádzajúceho programu a je zameraný 
na posilnenie mierového procesu v Írsku s cieľom podporovať mierumilovnú a stabilnú 
spoločnosť a presadzovať uzmierenie v regióne. 

Program je prínosom pre mnohé sektory, oblasti, skupiny a komunity, ktoré boli obzvlášť 
postihnuté konfliktom, a podporuje medzikomunitné projekty. Štruktúry miestneho 
partnerstva a mimovládne organizácie dostali najväčší podiel z finančných prostriedkov 
v rámci PEACE, cieľom čoho je poskytnúť rôznym zložkám komunity príležitosť stretnúť sa 
a pracovať na úrovni komunít. 

Osobitný orgán pre programy EÚ (SEUPB) je riadiacim orgánom programu. Monitorovací 
výbor tvoria hlavní regionálni partneri (vybratí rovnako zo severnej a južnej časti).

Ako súčasť mierového procesu sa v priebehu programu vykryštalizovalo z jeho dvoch 
hlavných prvkov, t. j. hospodárskeho a sociálneho rozvoja a riešenia dôsledkov konfliktu 
v Írsku, päť priorít: 
• hospodárska obnova;
• sociálna integrácia, začlenenie a zmierenie s dôrazom na ohrozené skupiny 

v oblastiach najviac postihnutých konfliktom, v hraničných oblastiach a v oblastiach 
so slabou obecnou infraštruktúrou; 

• lokálne založené stratégie obnovy a rozvoja;
• podpora regiónu, ktorý sa zameriava na vonkajšie vzťahy a na budúcnosť, formou 

podpory dialógu medzi regiónmi EÚ v hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych otázkach a

• cezhraničná hospodárska, sociálna a kultúrna spolupráca.

Prístup, ktorý program prijal v posledných rokoch, bol úspešný v uzmierovaní príslušných 
strán a v rozširovaní vplyvu finančných prostriedkov EÚ na tú časť komunity, ktorá by ich 
inak nemohla využívať. Iniciatívna správa založená na tomto pracovnom dokumente opisuje 
skúsenosť získanú z programu EÚ, ktorá sa týka pozitívnych výsledkov a najlepších 
postupov, a zdôrazňuje, čo sa dá zlepšiť, ktoré problémy treba riešiť a aké ponaučnie si treba 
vziať. Poskytne príklady, ako môžu regióny najlepšie vstupovať do politiky a programov 
Spoločenstva a zúčastňovať sa na nich. Skúsenosti z programu PEACE by mohli pomôcť pri 
poskytovaní podpory iným oblastiam, ktoré boli niekedy zasiahnuté konfliktom, a to v rámci 
EÚ i mimo nej.

V rámci priorít programu sa niektoré aspekty a prístupy preskúmajú dôkladnejšie, napríklad 
miestne partnerstvá, účasť na miestnej úrovni, riadenie, cezhraničná spolupráca, otázky 
vzťahov komunít a sociálne začlenenie/rovnosť.

Od roku 1989 je EÚ jedným z hlavných prispievateľov do Medzinárodného fondu pre Írsko 
(IFI). Návrh správy zahrnie aj vzťah medzi Medzinárodným fondom pre Írsko a programom 
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PEACE.

Spravodajkyňa okrem toho využije príležitosť predstaviť návrhy, ktoré súvisia 
s pripravovanými stratégiami, a podobne, ako môžu programy regionálnej pomoci EÚ 
prospieť regionálnemu rozvoju v Európe. Bolo by možné dosiahnuť to tak, že sa pozornosť 
zameria na nové spôsoby spolupráce, poskytne sa pomoc na budovanie kapacít, nájdu sa 
spôsoby podpory inovácie a napomôže sa cezhraničný rozvoj, čo sú všetko urýchľujúce 
činitele sociálneho začlenenia a rozvoja. Návrh správy sa snaží dať inovatívne odporúčania 
a nájsť nápady a riešenia, ktoré sa týkajú programov štrukturálnych fondov EÚ vo 
všeobecnosti. Budú sa tu riešiť aj budúce vyhliadky programov pre Írsko a ďalších programov 
EÚ.

Cieľom tohto pracovného dokumentu, ktorý je základom iniciatívnej správy, je rozšíriť 
diskusiu. Spravodajkyňa sa veľmi podrobne zamýšľala nad témami tohto dokumentu, aby 
prispela informáciami a predstavami do práce na návrhu budúcej správy o programe PEACE.

2. OTÁZKY, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ

2.1 Zapojenie sa Európskej únie do programu PEACE má veľký význam; európske 
prepojenie s projektom budovania mieru je dôležité a Únia si uvedomuje spojitosť 
medzi chudobou, dobrým riadením a konfliktom.1 Okrem nejedného súčasného 
členského štátu aj mnohé nové kandidátske krajiny, napríklad západný Balkán, zažili 
vo svojej histórii konflikty.2 Zaradenie konfliktu v Írsku do širšieho európskeho 
kontextu môže poskytnúť cenné vonkajšie referenčné súvislosti. Takisto úlohou EÚ je 
viac než iba poskytovanie finančného nástroja, pretože je nestrannou autoritou 
s odbornými znalosťami a dlhodobou predstavou návrhu programu. 

2.2 V súvislosti s predchádzaním konfliktom a dosiahnutím a budovaním mieru rastú 
obavy, že samotný hospodársky rozvoj, nech je akokoľvek dôležitý, nemôže zaručiť 
trvalo udržateľný mier. Je potrebné chápať ho v rôznych súvislostiach, a to v 
medzinárodných i regionálnych konfliktoch. Najdôležitejším faktorom v tejto oblasti 
je vyrovnaný rozvoj, ako aj činnosti na podporu účinného riadenia a stabilnej 
spoločnosti. Pri odvrátení násilného konfliktu sa často zdôrazňuje zásadný význam 
celkového schodného sprostredkovania zmierenia. 

2.3 Program PEACE I poskytol dôležité štruktúry a podnety, ktoré stimulovali spoluprácu 
v regiónoch s nedostatočnou spoluprácou komunít a so slabými štruktúrami 
spoločenskej účasti. Poskytol príležitosti na účasť a dialóg a priniesol rozhodovanie 
a zodpovednosť za rozvoj komunity bližšie k ľuďom. Napriek veľkým ťažkostiam obe 
komunity akceptovali PEACE I vďaka práci komunitných financujúcich orgánov, čím 
prispeli k celkovému cieľu zlepšiť sociálne a hospodárske podmienky prostredníctvom 
priameho styku s miestnymi komunitami. 

  
1 Pozri napríklad oznámenie Komisie o správe a rozvoji (KOM(2003)615).
2 Ako potvrdilo Solúnske vyhlásenie samitu Európskej únie a krajín západného Balkánu z 21. júna 2003.
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2.4 Najdôležitejšie je partnerstvo; úspešné boli rôzne programy v rámci PEACE prepojené 
s organizáciami dobrovoľníkov a komunít, najmä programy so zameraním na 
odstránenie chudoby a sociálne začlenenie. Samotná chudoba nevytvára násilný 
konflikt, ale chudoba a ďalšie príčiny zvyšujú pravdepodobnosť násilného konfliktu. 

2.5 Štruktúra konzultačných postupov a plán programov boli rovnako dôležité ako 
samotný program. 

2.6 Práca s miestnymi komunitami je asi časovo náročnejšia, ale podstatný je osobitný 
prínos – čím na nižšej pozícii je riadenie a zapojenie, tým vyššia je informovanosť 
o programe i o EÚ.

2.7 Kontakt a vytváranie dôvery vychovávajú účastníkov a menia negatívne názory. 
Cieľom by malo byť zvýšenie vzájomného porozumenia a rešpektovania na všetkých 
úrovniach. Podobne i podpora vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi 
pomôže budúcim vedúcim osobnostiam chápať históriu a kultúru oboch spoločenstiev. 

2.8 Pri dosahovaní cieľa programu dobre fungoval medzikomunitný aspekt činnosti. 
Dôležité je, že programy priťahujú široký okruh účastníkov rôzneho druhu, aby sa 
snažili nájsť spoločný cieľ alebo prínos, a môžu tak pomôcť vytvoriť modely 
zapojenia verejnosti do rozvoja politiky. Dobre si počínali skupiny žien, najmä v tom, 
ako boli prezentované. Zohrávajú v mierovom procese veľmi pozitívnu úlohu. 

2.9 Mnohé spoločenské, hospodárske a kultúrne činnosti, ktoré sú všade inde v Európe 
bežné, sa v Írsku v cezhraničnom rozmere nevyskytovali. Iné boli na dlhé roky 
prerušené. Cezhraničné aspekty, bežné cezhraničné spoločenské, hospodárske 
a kultúrne činnosti, ako aj projekty navrhnuté s cieľom preskúmať predstavy 
o budúcnosti spoločnosti, boli dôležité pri dosahovaní cieľov programu.

2.10 Skupiny, ktoré boli predtým odsúvané na okraj, dostali možnosť pomáhať pri 
aktívnom budovaní mieru tak, že pracovali s ohrozenými skupinami a s tými, ktorých 
postihol konflikt najviac. 

2.11 Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Medzinárodného fondu pre Írsko je 
často doplnkové a oba programy umožnili, aby projekty dosiahli stupeň, z ktorého 
majú prístup k ďalšiemu financovaniu z EÚ, napríklad v rámci programu Interreg. 
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3. ÚSPECHY DOSIAHNUTÉ V SÚVISLOSTI S PROJEKTMI 
FINANCOVANÝMI Z PROGRAMU PEACE

Projekt: Medzikultúrna spolupráca medzi Ballymacarret a Ballybofey

The Ballymacarret Arts and Cultural Society (Umelecká a kultúrna spoločnosť 
Ballymacarretu), založená v roku 1996, dostala finančné prostriedky z programu PEACE na 
dramatický projekt spolupráce s organizáciou Border Counties (Pohraničné grófstva) na juhu 
Írska. Aby posilnili a ďalej podporili túto cezhraničnú, a najmä medzikultúrnu spoluprácu, 
pokračovali tieto dve partnerské združenia na rozvíjaní svojho projektu Kultúrne cesty 
(Cultural Pathways Project), aby umožnili mladým ľuďom z unionistickej komunity 
z Ballymacarretu vo východnom Belfaste a mladým ľuďom z Ballybofey v grófstve Donegal 
stretnúť sa a porovnať a spoznať pozitívnu stránku kultúrnych rozdielov.

Projekt financovaný z programu PEACE II pozostával zo šiestich kultúrno-študijných 
partnerstiev (Cultural Learning Partnerships) s účasťou mladých ľudí z dvoch komunít – z 
komunity Ballymacarret a z komunity Ballybofey. Každé partnerstvo vytvorilo moduly ku 
kľúčovým témam, aby umožnilo účastníkom lepšie sa navzájom spoznať, naučiť sa nachádzať 
spoločnú pôdu a uznávať rozdiely. Učili sa prekonávať cezhraničné prekážky i tie, ktoré sa 
vyskytujú v domácom prostredí.

Táto cezhraničná spolupráca medzi komunitami Ballymacarret a Ballybofey je príkladná 
dvojnásobne: po prvé, spoľahnutie sa na iniciatívu mladých účastníkov je odrazom filozofie 
programu PEACE, t. j. iniciatívy zdola; po druhé, títo mladí ľudia sa dozvedeli viac 
o politických a rozhodovacích štruktúrach spoločnosti a skúmali súčasné problémy lojálnym, 
neagresívnym spôsobom.

Účastníci projektu pochádzali z okrajových a ohrozených skupín v znevýhodnených 
oblastiach. Projekt sa sústredil na začlenenie, budovanie dôvery a podporu vzájomného 
rešpektovania. Niektoré oblasti zúčastnené na projekte boli priamo v centre prebiehajúcich 
konfliktov komunít.

Projekt: Ženy spluvytvárajúce spoločnosť bez násilia1

Tento projekt bol zameraný na ženy z rôznych komunít. Bol navrhnutý s cieľom zvýšiť 
schopnosti a sebadôveru žien prostredníctvom série kurzov, ktoré sa končili akreditáciou. 
Program rozlišuje rodovú stránku konfliktu, úlohu žien v mierovom procese, je zameraný na 
ženy zo skupín, ktoré sa usilujú o rodovú rovnosť, a na menšinové skupiny.

Letterkenny Women’s Centre (Ženské stredisko v Letterkenny) názorne ukázalo, že projekt sa 
zaoberal zmierením, keďže sociálne začlenenie je v procese zmierenia najdôležitejšie. 
Program bol zameraný na ženy, ktoré mali skúsenosti so znevýhodnením na trhu práce pre 
nedostatok formálneho vzdelania, domáce povinnosti a pod. Keď sa pozornosť sústredila na 
inú skupinu účastníčok, akceptovala sa rôznorodosť a kompromisy a účastníčky podnecovali, 
aby uznali fakty z minulosti a urobili krok vpred na zaistenie bezpečnejšej a lepšej komunity. 
Informačné kampane a postupné budovanie vzťahov pomáhali riadiť projekt a zvyšovať počet 

  
1 Výročná správa o vykonávaní 2005, Program EÚ pre mier a zmierenie (SEUPB), s. 35-36.
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účastníčok z oboch komunít. 

Projekt: Projekt mladých aktívnych obyvateľov z Cavanu a Monaghanu (CMYAC)1

Tento projekt bol spoločnou iniciatívou úradov pre rozvoj v grófstvach Cavan a Monaghan 
a jeho cieľom bolo vytvoriť u mladých ľudí schopnosť zaujímať sa o demokratický proces, 
zúčastňovať sa na ňom a rozvíjať kultúrnu a spoločenskú informovanosť o živote 
v pohraničnom grófstve. Vyhodnotenie ukázalo, že projekt aktívne podporoval mládež 
a vzbudil u nej záujem o demokratický proces a povedomie o svojej komunite.
Tento projekt je názorným príkladom dobrej skúsenosti, ktorá bola založená na mravnom 
základe mladých účastníkov, na modeloch ochrany dieťaťa a na zapojení a zastúpení mladých 
ľudí v riadiacich štruktúrach a v činnostiach. Jeho multikultúrny charakter, diskusie 
o následkoch dedičstva z minulosti, cezhraničné študijné návštevy súvisiace s budovaním 
mieru a mierové demonštrácie aktívne podporili informovanosť a rešpektovanie rozmanitosti 
a kultúry. 

4. PONAUČENIA

4.1 Mierový proces v Írsku ukazuje, že základné riešenie konfliktu v pluralistickej 
spoločnosti je preklenujúci, nenásilný evolučný proces so spoločnou účasťou. 

4.2 Účasť dobrovoľníckych skupín, organizácií na rozvoj komunít a mimovládnych 
organizácií prispela k tomu, že sa obyvatela učili riešiť konflikty a zamedzovať násiliu 
okrem iného prekonávaním geografických, politických, kultúrnych a náboženských 
rozdielov. Prispeli tak k zvýšeniu dôvery a porozumenia a k zníženiu strachu a napätia 
na úrovni jednotlivca i komunity.

4.3 Základnou súčasťou budovania mieru je posilnenie miestnych právomocí a občianskej 
spoločnosti. Zapojenie občianskej spoločnosti posilňuje riadiace opatrenia. Výsledkom 
mierového procesu a podpory zmierenia by malo byť nájdenie nových spôsobov 
riadenia a politiky.

4.4 Na zabezpečenie programu so širokým okruhom treba podporovať konzultácie na 
menších konferenciách; takáto príležitosť sa zmeškala pri práci na programe PEACE 
II, napríklad niektorí účastníci nedostali rovnakú možnosť na vyjadrenie svojich 
názorov, najmä tí, ktorí sa zaoberajú bojom proti chudobe a sociálnym začlenením. 
Okrem toho, rôzna úroveň financovania musí zodpovedať rôznej úrovni účasti. 

4.5 Je potrebné rozšíriť lokálne konzultácie malého rozsahu pre rôzne programy fondov. 
Dôležité je vytvoriť schémy umožňujúce schvaľovanie malých grantov na 
financovanie potrebných prác, na ktoré sa neposkytuje úver.

4.6 Program PEACE prispel k uvoľneniu vzťahov medzi obyvateľmi Írska 
prostredníctvom vzdelávania a kultúrnych zdrojov. Pomohol stimulovať v ľuďoch 
kritické vedomie a podporil ich v tom, aby sami dospeli k zásadnému uvedomeniu si 

  
1 Výročná správa o vykonávaní 2005, Program EÚ pre mier a zmierenie (SEUPB), s. 45-46
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miestnych udalostí.

4.7 Cezhraničná práca napomáhala obnovenie rozdelených mestských a vidieckych 
komunít. Túto prácu však možno ďalej rozvíjať. Spravidla by malo byť jasné, že 
financované projekty sú cezhraničnými projektmi; dalo by sa to dosiahnuť 
prostredníctvom financujúcich skupín a komunít, ktoré majú záujem o spoluprácu 
naprieč kultúrnymi a regionálnymi hranicami na strednodobom alebo dlhodobom 
základe. 

4.8 Spolupráca medzi účastníkmi združenými v programoch fondov EÚ, najmä 
v oblastiach konfliktov, by po skončení programu nemala prestať; v nasledujúcich 
rokoch musí mierotvorná činnosť pokračovať. Musíme zvážiť, ako môžeme 
pokračovať v dobrej práci, ktorá na Írskom ostrove umožní dobrovoľníckym 
a komunitným organizáciám posilniť proces za mier a zmierenie.

4.9 Financujúce orgány by mali zabezpečiť, aby ich granty boli v súlade s požiadavkami 
EÚ a aby boli špecificky naviazané na „nepokoje“ (Troubles) a ich dedičstvo. 
Napríklad pokiaľ ide o program PEACE, financovanie by malo aktívne podporovať 
uzmierenie. 

4.10 Okrem zabezpečenia zmieru medzi tými, ktorých postihol konflikt najviac, je to 
prístup k rozvoju „zdola nahor“, ktorý napomáha aktívnu účasť, priamo rieši otázky 
kultúrnej diverzity a prináša najsilnejšie prepojenie s cieľmi programu, ktoré oddeľujú 
ekonomické opatrenia v rámci programu PEACE od iných iniciatív regionálneho 
rozvoja.

4.11 Mnohé činnosti čiastkových programov programu PEACE, napríklad programy IFI a
iniciatíva Spoločenstva Interreg, si boli veľmi podobné a aktivity sa v niektorých 
prípadoch do značnej miery opakovali. Spoločné financovanie projektov v rámci 
rôznych programov predstavovalo pri vyhodnotení dosahu programov a pri propagácii 
jednotlivých programov riziko dvojitého započítania. Rovnako to prinieslo riziko 
spomalenia plnenia iných programov.1 Z toho vyplýva, že na zlepšenie účinnosti 
financovania by sa mal predovšetkým posilniť regulačný postup.

4.12 Rozsiahle zapojenie verejnosti do programu PEACE jednoznačne prispelo k plneniu 
jeho cieľov. Okrem toho by sa mala zriadiť databáza ako zdroj poučných informácií 
pre prácu na mierotvornom procese a procese zmierenia doma i v zahraničí.

5. VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

5.1 Spoluúčasť je pri navrhovaní a realizácii programov štrukturálnych a kohéznych 
fondov najdôležitejšia; treba ju naďalej rozvíjať a dať jej trvalú perspektívu. Táto 
dlhodobá perspektíva by sa mala brať do úvahy v súčasnej iniciatíve formovania 

  
1 Osobitná správa Dvora audítorov č. 7/2000 týkajúca sa Medzinárodného fondu pre Írsko a osobitného 
podporného Programu EÚ za mier a zmierenie v Severnom Írsku a prihraničných oblastiach Írskej republiky 
(1995 – 1999), spolu s odpoveďami Komisie (2000/C 146/01, bod 58).
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pracovnej skupiny Európskej komisie.1

5.2 Dobrovoľnícky sektor je známy svojimi úspechmi v boji proti spoločenskému úpadku 
a núdzi a dobre si počína v rozvíjaní a poskytovaní služieb „v prvej línii“, najmä pre 
tých, ktorí sú v spoločnosti najviac znevýhodnení. Tieto skúsenosti by sa mali viac 
využívať v rôznych programoch regionálneho rozvoja. 

5.3 Okrem poskytovania rozvojovej pomoci je potrebné neustále pokračovať v práci. 
Práca by mala byť zameraná tak, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň súdržných 
činností, ktoré sú navzájom zosúladené. Dalo by sa to dosiahnuť sériou konzultácií so 
širokým záberom a za predpokladu, že rýchla práca neznamená nevyhnutne efektívnu 
prácu a že na pevný a trvalý mierový proces a zmierenie je potrebný čas. Tieto aspekty 
by mali byť pri preskúmaní programov najdôležitejšie. Vlády majú zároveň osobitnú 
zodpovednosť pri zabezpečovaní týchto celkových dimenzií. 

5.4 Možno konštatovať, že hodnota programu PEACE spočíva v zabezpečení činností, 
ktoré prispievajú k socio-ekonomickým možnostiam pre dané komunity. Miestne 
podniky sú silnými aktérmi a môžu hrať významnú úlohu v riešení konfliktov, pri 
podpore predchádzania konfliktom a v mierovom procese tak, že spolu s inými 
činiteľmi vytvoria rad riadiacich stratégií, podpôr a partnerstiev. Mohlo by byť preto 
dôležité presadiť rozšírenie bežnej definície občianskej spoločnosti, aby pri 
navrhovaní stratégií rozvoja a mierového procesu zahrnula aj miestnych podnikateľov. 
V tomto smere je sociálna ekonomika osobitne dôležitá. 

5.5 Európska komisia by mala opatreniam plneným v rámci programu PEACE a práci 
pracovnej skupiny zabezpečiť dostatočnú publicitu. Informovanie verejnosti musí byť 
na vysokej úrovni a nejasnostiam okolo jednotlivých programov EÚ je potrebné 
zabrániť.

  
1 Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso počas svojej návštevy v Belfaste 1. mája 2007 oznámil 
vytvorenie pracovnej skupiny Komisie, ktorá bude mať za úlohu preskúmať, ako možno zlepšiť prístup regiónu 
k politikám a programom Spoločenstva a spoluúčasť na nich. Komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner 
bola požiadaná, aby prevzala politické vedenie pracovnej skupiny.
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