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1. OZADJE

Program EU za mir in spravo (PEACE II) je bil program, ki je sledil posebnemu programu 
podpore za mir in spravo v obdobju 1995–1999 (PEACE I). Sedanji program PEACE III 
(2007–2013) se zgleduje po strukturi prejšnjega programa, njegov cilj pa je okrepiti mirovni 
proces na Irskem, da se spodbuja miroljubna in stabilna družba ter pospeši sprava v regiji. 

Program koristi široki vrsti sektorjev, področij, skupin in skupnosti, ki jih je konflikt še 
posebej prizadel, ter spodbuja projekte med skupnostmi. Lokalne partnerske strukture in 
nevladne organizacije so upravljale z največjim delom sredstev v okviru programa PEACE, ki 
ima za cilj različnim delom skupnosti dati priložnost srečevanja in delovanja na ravni 
skupnosti. 

Organ za upravljanje tega programa je posebno programsko telo EU (SEUPB). Nadzorni 
odbor sestavljajo ključni regionalni partnerji (ki se enakopravno izberejo severno in južno od 
meje).

Dva poglavitna elementa programa, in sicer gospodarski in socialni razvoj ter obravnavanje 
dediščine konflikta na Irskem, sta se kot del mirovnega procesa v okviru programa razvila v 
pet prednostnih nalog:  

• gospodarska obnova;
• družbena integracija, vključevanje in sprava, pri čemer imajo prednost ranljive 

skupine na območjih, ki jih je konflikt najbolj prizadel, na vmesnih območjih in na 
območjih s slabo javno infrastrukturo; 

• lokalno zasnovane strategije obnavljanja in razvoja;
• ustvarjanje regije, ki je usmerjena navzven in v prihodnost, s spodbujanjem dialoga 

med regijami EU o gospodarskih, socialnih in okoljskih vprašanjih; ter
• čezmejno gospodarsko, družbeno in kulturno sodelovanje.

Pristop, ki ga je program uporabljal v zadnjih letih, se je uspešno spoprijel s spravo med 
zainteresiranimi stranmi in s širjenjem učinka financiranja EU v tiste dele skupnosti, ki sicer 
od tega ne bi imeli koristi. Samoiniciativno poročilo, ki temelji na tem delovnem dokumentu, 
poskuša opisati izkušnje, pridobljene s programom EU in povezane s pozitivnimi rezultati in 
najboljšimi praksami, ter poudarja, kaj bi bilo mogoče izboljšati, izzive, s katerimi se bo treba 
soočiti, in izkušnje, ki jih bo treba pridobiti. Poročilo bo ponujalo primere, kako lahko regije 
najbolje dostopajo do politik in programov Skupnosti ter pri njih sodelujejo. Izkušnje, 
pridobljene s programom PEACE, bi lahko pomagale pri zagotavljanju podpore drugim 
območjem, kjer je ravno tako prišlo do konfliktov, tako znotraj kot zunaj meja EU. 

V okviru prednostnih nalog programa se bo podrobneje preučilo nekatere vidike in pristope, 
kot so lokalna partnerstva, sodelovanje na lokalni ravni, upravljanje, čezmejno/obmejno 
sodelovanje, medskupnostne zadeve in družbeno vključevanje/enakopravnost. 

Prispevki EU v Mednarodni sklad za Irsko so od leta 1989 med največjimi. V osnutek 
poročila bo vključeno tudi sodelovanje z Mednarodnim skladom za Irsko in programom 
PEACE.



DT\683723SL.doc 3/8 PE393.959v01-00

SL

Poleg tega bo poročevalka izkoristila priložnost, da predstavi zamisli, povezane s prihodnjimi 
strategijami, in v tem smislu o tem, kako lahko programi EU za regionalno pomoč koristijo 
regionalnemu razvoju v Evropi. To je mogoče doseči z osredotočanjem na nove načine 
sodelovanja, pomočjo pri vzpostavljanju zmogljivosti, iskanjem načinov za podporo 
inovacijam in spodbujanjem čezmejnega razvoja, kar vse pospešuje družbeno vključevanje in 
razvoj. Osnutek poročila bo poskušal pripraviti inovativna priporočila ter prepoznati zamisli 
in rešitve, povezane s programi strukturnih skladov EU na splošno. V točkah, obravnavanih v 
tem delovnem dokumentu, bodo vključena pričakovanja v prihodnosti, tako za Irsko kot za 
druge programe EU. 

Namen tega delovnega dokumenta, ki je podlaga za samoiniciativno poročilo, je razširiti 
razpravo. Poročevalka je zelo podrobno preučila točke, katere obravnava v tem dokumentu, 
da bi spodbudila predloge in zamisli v okviru priprave prihodnjega poročila o programu 
PEACE.

2. VIDIKI, KI JIH JE TREBA OBRAVNAVATI

2.1 Udeležba Evropske Unije v programu PEACE je nadvse koristna; evropska povezava 
s projektom vzpostavljanja miru je pomembna in Unija priznava povezavo med 
revščino, dobrim upravljanjem in konflikti.1 Poleg številnih sedanjih držav članic 
imajo tudi številne nove države kandidatke, kot tiste z zahodnega Balkana,2 zgodovino 
konfliktov. Z umestitvijo konflikta na Irskem v širši evropski kontekst bi bilo mogoče 
ponuditi koristne zunanje referenčne točke. Vloga EU je tudi pomembnejša kot le 
zagotavljanje finančnih instrumentov, saj je to nevtralen organ, ki ima strokovno 
znanje in dolgoročno vizijo za oblikovanje programa. 

2.2 V zvezi s preprečevanjem konfliktov ter razvijanjem in vzpostavljanjem miru je vedno 
bolj prisotno zavedanje, da gospodarski razvoj sam po sebi, četudi zelo pomemben, ne 
more zagotoviti trajnega miru. To je treba razumeti v različnih povezavah, tako pri 
mednarodnih kot pri regionalnih konfliktih. Zelo pomemben dejavnik na tem področju 
je uravnotežen razvoj in pa tudi ukrepi za spodbujanje učinkovitega upravljanja in 
stabilne družbe. Pri odpravljanju nasilnih konfliktov se pogosto poudarja izjemen 
pomen posredovanja, ki je vključevalno in izvedljivo.

2.3 Program PEACE I je zagotovil pomembne strukture in spodbude, ki so pritegnile 
sodelovanje v regijo, kjer je primanjkovalo povezav med skupnostmi in so bile 
strukture družbenega sodelovanja na nizki ravni. Ponudil je priložnosti za sodelovanje 
in dialog ter ljudem približal odločanje in odgovornost za razvoj skupnosti. Navkljub 
večjim težavam sta obe skupnosti sprejeli program PEACE I, pri čemer so svojo vlogo 
odigrali organi financiranja, ki so temeljili v skupnostih, s čimer so prispevali k 
splošnemu cilju izboljšanja družbenih in gospodarskih pogojev prek neposrednega 
stika z lokalnimi skupnostmi. 

2.4 Partnerstvo je najpomembnejše; razni programi PEACE, povezani s prostovoljnimi 
organizacijami in organizacijami skupnosti, zlasti tistimi, ki se ukvarjajo z bojem proti 

  
1 Glej na primer sporočilo Komisije o upravljanju in razvoju (KOM(2003)615).
2 Kot je izraženo v solunski deklaraciji z vrha med EU in zahodnim Balkanom 21. junija 2003.
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revščini in za družbeno vključevanje, so bili uspešni. Sama revščina ne povzroča 
nasilnih konfliktov, vendar skupaj z drugimi vzroki povečuje možnost nasilnih 
konfliktov. 

2.5 Struktura posvetovalnih postopkov in zasnova programov sta bili tako pomembni kot 
sam program. 

2.6 Delo z lokalnimi skupnostmi verjetno zahteva več časa, vendar pa prinaša bistvene 
dodatne koristi – nižje kot so ravni upravljanja in udeležbe, večja je ozaveščenost tako 
o programu kot o EU.

2.7 Stiki in vzpostavljanje zaupanja vzgajajo udeležence in spreminjajo negativna stališča. 
Cilj bi moral biti povečanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja na vseh 
ravneh. Podobno bo spodbujanje medsebojnega razumevanja med mladimi ljudmi 
pomagalo bodočim voditeljem razumeti zgodovino in kulturo obeh skupnosti. 

2.8 Medskupnostni vidiki so prispevali k uresničevanju cilja programa. Pri tem je 
pomembno, da program pritegne široko vrsto različnih udeležencev, ki iščejo skupen 
cilj ali korist, ter da lahko pomaga pri razvoju modelov za sodelovanje javnosti pri 
razvoju politik. Ženske skupine so bile uspešne, zlasti pri načinu svoje predstavitve. 
Pri vzpostavljanju miru imajo zelo pozitivno vlogo. 

2.9 Številne družbene, gospodarske in kulturne dejavnosti, ki so običajne v drugih delih 
Evrope, v čezmejni razsežnosti na Irskem niso potekale. Druge so bile več let 
prekinjene. Pri doseganju ciljev programa so bili pomembni čezmejni vidiki, torej 
običajne čezmejne družbene, gospodarske in kulturne dejavnosti, pa tudi projekti, 
namenjeni raziskovanju vizij družbe v prihodnosti.

2.10 Skupine, ki so bile pred tem odrinjene na obrobje, so dobile možnost, da dejavno 
pripomorejo k vzpostavljanju miru prek dela z ranljivimi skupinami in s tistimi, ki jih 
je konflikt najbolj prizadel. 

2.11 Financiranje v okviru Mednarodnega sklada za Irsko je pogosto dopolnjujoče in oba 
programa sta projektom omogočila doseganje ravni, kjer lahko dostopajo do drugih 
sredstev EU, kot na primer Interreg. 
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3. ZGODBE O USPEHU, POVEZANE S PROJEKTI, KI JIH JE FINANCIRAL 
PEACE

Projekt: Medkulturno sodelovanje med Ballymacarretom in Ballybofeyem

Društvo za umetnost in kulturo iz Ballymacarreta, ustanovljeno leta 1996, je prejelo sredstva 
programa PEACE I za dramski projekt sodelovanja s sorodnimi ustanovami v obmejnih 
okrajih na jugu Irske. Partnerski združenji sta, da bi okrepili in poglobili to čezmejno 
sodelovanje ter zlasti medkulturno sodelovanje, razvili svoj „projekt kulturnih poti“ (Cultural 
Pathways Project), da bi mladim iz unionistične skupnosti Ballymacarret v vzhodnem 
Belfastu in mladim iz Ballybofeya v okraju Donegal omogočili srečevanja, na katerih bi lahko 
primerjali in raziskovali medkulturne razlike ter v njih uživali.

Projekt, ki ga je financiral program PEACE II, je sestavljalo šest „partnerstev kulturnega 
učenja“ (Cultural Learning Partnerships), v katerih so sodelovali mladi iz dveh skupnosti –
skupnosti Ballymacarret in skupnosti Ballybofey. Vsako partnerstvo je okrog osrednjih 
tematik razvilo vsebine, s katerimi bi udeležencem omogočilo boljše medsebojno spoznavanje 
in učenje, da bi našli skupne temelje in cenili svoje razlike. Naučili so se, kako preseči ovire 
tako čez mejo kot bližje domu.

To čezmejno sodelovanje med Ballymacarretom in Ballybofeyem je zgledno z dveh vidikov.
Prvič, z zanašanjem na pobude svojih mladih udeležencev odraža filozofijo programa 
PEACE, in sicer od spodaj navzgor. Drugič, ti mladi so se naučili več o političnih in 
odločevalskih strukturah v družbi ter sodobna vprašanja obravnavali z medsebojno 
naklonjenostjo in na neagresiven način.

Udeleženci projekta so prihajali iz skupin, ki so odrinjene na rob in ranljive ter iz prikrajšanih 
območij. Projekt je bil osredotočen na vključevanje, vzpostavljanje zaupanja in vzgajanje 
medsebojnega spoštovanja. Nekatera območja, ki so bila zajeta v projekt, so bila v središču še 
trajajočega konflikta skupnosti.

Projekt: Ženske soustvarjajo nenasilno družbo1

Ta projekt je bil namenjen ženskam iz različnih skupnosti. Zasnovan je bil tako, da se prek 
vrste tečajev, s katerimi se pridobijo spričevala, izboljšajo sposobnosti in samozavest žensk. 
Program prepoznava vlogo spolov pri konfliktu ter vlogo žensk pri vzpostavljanju miru in se 
osredotoča na ženske iz enakopravnih in manjšinskih skupin.

Ženski center iz Letterkenya je prikazal, da je bil projekt namenjen spravi, saj je družbeno 
vključevanje osrednjega pomena za proces sprave. Program je bil namenjen tistim, ki so se na 
trgu dela znašli v neugodnem položaju zaradi pomanjkanja formalne izobrazbe, družinskih 
odgovornosti itd. Ko je bila v središče pozornosti postavljena drugačna skupina udeležencev, 
je prišlo do sprejemanja različnosti in kompromisov, udeležence pa se je spodbujalo, da se 
sprijaznijo s preteklostjo in gredo naprej, da bi zagotovili varnejšo in boljšo skupnost. 
Kampanje obveščanja in postopno vzpostavljanje odnosov so pripomogli k zagonu projekta in 
povečanju števila udeležencev iz obeh skupnosti. 

Projekt: Projekt aktivnega državljanstva mladih v Cavanu in Monaghanu (CMYAC)1

  
1 Letno poročilo o izvajanju za leto 2005. Program EU za mir in spravo, SEUPB, str. 35-36
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Ta projekt je bil skupna pobuda razvojnih odborov iz okrajev Cavan in Monaghan, da bi 
mlade usposobili za sodelovanje in udeležbo v demokratičnem procesu ter razvili kulturno in 
socialno zavedanje o življenju v obmejnem okraju. Ocena projekta je pokazala, da aktivno 
podpira mlade ter jih usposablja za sodelovanje v demokratičnem procesu in za celovito 
zavedanje o svoji skupnosti. Projekt kaže na primere dobre prakse prek etike sodelovanja 
mladih, vzorcev zaščite otrok ter z vključevanjem in zastopanjem mladinskega sektorja v
svojih upravnih strukturah in dejavnostih. Multikulturni projekt, konference o dediščini, 
čezmejni študijski obiski o vzpostavljanju miru in mirovne demonstracije dejavno spodbujajo 
zavedanje in spoštovanje različnosti in kulture.

4. NOVE IZKUŠNJE

4.1 Proces vzpostavljanja miru na Irskem kaže, da gre pri korenitem reševanju konfliktov 
v pluralnih družbah za vseobsegajoč, participativen, nenasilen in razvojen proces.

4.2 Sodelovanje prostovoljnih skupin, organizacij za razvoj skupnosti in nevladnih 
organizacij je prispevalo k učenju o reševanju konfliktov in nenasilju, med drugim s 
preseganjem geografskih, političnih, kulturnih in religioznih delitev. Zato je to 
prispevalo k dviganju zavesti in razumevanja ter zmanjševanju strahu in napetosti na 
osebni ravni in na ravni skupnosti.

4.3 Bistven del vzpostavljanj miru je krepitev lokalnega vpliva in civilne družbe. 
Vključevanje civilne družbe povečuje mehanizme upravljanja. Vzpostavljanje miru in 
podpiranje sprave bi morala privesti do novih načinov za oblikovanje upravljanja in 
politik.

4.4 Spodbujati bi bilo treba posvetovanja na manjših konferencah, da se zagotovi 
program, ki bi zajel čim več ljudi; takšna priložnost je bila zamujena pri razvoju 
PEACE II. Nekatere zainteresirane strani na primer niso dobile enake priložnosti, da 
bi predstavile svoja mnenja, zlasti tiste, ki delujejo na področjih boja proti revščini in 
socialnega vključevanja. Poleg tega morajo za različne ravni sodelovanja obstajati 
različne ravni financiranja. 

4.5 Razširiti bi bilo treba posvetovanja za različne programe financiranja, ki so manjšega 
obsega in lokalno usmerjeni. Pomembno je vzpostavljati sheme, ki bi omogočale 
odobritev manjših zneskov nepovratnih sredstev, s katerimi se financira delo, ki je 
nujno, a slabo vrednoteno.

4.6 Program PEACE je pripomogel usposabljati ljudi na Irskem prek izobraževanja in 
prek gradnje na njihovih kulturnih virih. Pomagal je ohrabriti kritično zavest v ljudeh 
in spodbuditi radikalno samozavedanje o lokalnih dogodkih.

4.7 Čezmejno delo je bilo nepogrešljivo pri obnavljanju razdeljenih mestnih in 
podeželskih skupnosti. Vendar bi bilo mogoče to delo še naprej razvijati. Praviloma bi 
moralo biti jasno, da so financirani projekti čezmejni projekti; to bi bilo mogoče 
doseči s financiranjem skupin in skupnosti, ki se zanimajo za srednjeročne ali 

    
1 Letno poročilo o izvajanju za leto 2005, Program EU za mir in spravo, SEUPB, str. 45-46.
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dolgoročne medsebojne stike preko kulturnih in regionalnih meja. 

4.8 Sodelovanje med udeleženci, ki so povezani s programi EU za financiranje, zlasti na 
konfliktnih območjih, ne bi smelo prenehati po tem, ko se program konča; delovanje 
pri vzpostavljanju miru se mora nadaljevati v prihodnjih letih. Razmisliti je treba, 
kako je mogoče nadaljevati dobro delo, s katerim se omogoča organizacijam 
prostovoljnega dela in skupnosti, da okrepijo proces miru in sprave na otoku.

4.9 Organi, ki zagotavljajo sredstva, bi morali zagotoviti, da njihove dotacije ustrezajo 
zahtevam EU in da so posebej povezani s Troubles (neredi in nasilje na Severnem 
Irskem) in njihovo zapuščino. Kar zadeva na primer program PEACE, bi morala 
sredstva aktivno spodbujati spravo. 

4.10 Poleg zagotavljanja posredovanja med tistimi, ki jih je konflikt najbolj prizadel, je 
pristop k razvoju od spodaj navzgor tisto, kar spodbuja dejavno udeležbo in se 
neposredno nanaša na kulturno ter zagotavlja najmočnejšo povezavo s cilji programa, 
ki ločijo gospodarske ukrepe v okviru programa PEACE od drugih pobud za 
regionalni razvoj.

4.11 Pri številnih ukrepih v podprogramih PEACE, programih Mednarodnega sklada za 
Irsko in pobudi Skupnosti Interreg se je pokazala visoka raven podobnosti in v 
nekaterih primerih znatna stopnja podvajanja dejavnosti. Sofinanciranje projektov v 
okviru različnih programov je predstavljalo tveganje podvajanja pri ocenjevanju 
učinka programov in obveščanju o posameznih programih. Predstavljalo je tudi 
tveganje upočasnitve pri izvajanju drugih programov.1 Izkušnja, ki jo je mogoče 
povleči iz tega, je, da bi bilo treba najprej okrepiti regulativni postopek, da bi se 
izboljšala učinkovitost financiranja.

4.12 Prepoznavna javna podoba programa PEACE je jasno v korist napredku pri doseganju 
ciljev. Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti bazo podatkov, ki bi bila orodje za učenje za 
delovanje, kar zadeva mir in spravo doma in v tujini. 

5. PRIČAKOVANJA V PRIHODNOSTI

5.1 Sodelovanje je najpomembnejše za oblikovanje in izvajanje programov v strukturnih 
in kohezijskih skladih; to je treba še naprej razvijati in mu dati trajne obete. Te 
dolgoročne obete bi bilo treba upoštevati pri oblikovanju delovne skupine Evropske 
komisije, ki se trenutno vzpostavlja.2

5.2 Sektor prostovoljnega dela je dobro poznan po svojih dosežkih pri spopadanju z 
družbenim nazadovanjem in pomanjkanjem ter je v dobrem položaju za razvijanje in 
zagotavljanje najnujnejših storitev, zlasti za najbolj prikrajšane v družbi. V raznih 
regionalnih razvojnih programih bi bilo treba to izkušnjo pogosteje uporabljati. 

  
1 Posebno poročilo računskega sodišča št. 7/2000 o Mednarodnem skladu za Irsko in Posebnem podpornem 
programu za mir in spravo na Severnem Irskem in v obmejnih okrožjih Irske (1995 do 1999), skupaj z odgovori 
Komisije (2000/C 146/01, točka 58).
2 Med svojim obiskom v Belfastu 1. maja 2007 je predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso napovedal 
oblikovanje delovne skupine v okviru Komisije, ki bi preučila, kako izboljšati dostop regije do politik in 
programov Skupnosti ter njeno udeležbo pri teh. Komisarko za regionalno politiko DanutoHübner je pozval, naj 
prevzame političen nadzor nad to delovno skupino.
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5.3 Poleg razvojne pomoči je potrebno nenehno delo. To je treba narediti privlačno, da se 
doseže najvišja raven kohezivnih dejavnosti, ki si niso nasprotujoče. To je mogoče 
doseči z zaporedjem obsežnih posvetovanj o razumevanju, saj hitro opravljeno delo ne 
pomeni nujno tudi učinkovito opravljenega dela in je potreben čas za trden in trajen 
razvoj v smeri miru in sprave. Ti vidiki bi morali biti v središču preverjanja 
programov. Hkrati so vlade še posebej odgovorne za zagotavljanje teh splošnih 
razsežnosti. 

5.4 Omenili bi lahko, da je program PEACE pomemben za zagotavljanje dejavnosti, ki 
prispevajo k družbeno-gospodarskim priložnostim za zadevne skupnosti. Lokalna 
podjetja so močni akterji in lahko predstavljajo pomemben del rešitve, s tem ko 
podpirajo preprečevanje konfliktov in vzpostavljajo mir z oblikovanjem vrste strategij 
upravljanja, spodbujanja in partnerstva z drugimi akterji. Zato bi bilo mogoče 
pomembno podpirati širjenje skupne opredelitve civilne družbe, da bi vključevala 
akterje v lokalnih podjetjih in hkrati oblikovala strategije razvoja in vzpostavljanja 
miru. S tem v zvezi je še posebej pomembno družbeno gospodarstvo. 

5.5 Evropska komisija bi morala zagotoviti zadostno obveščanje javnosti o ukrepih, ki se 
izvajajo v okviru programa PEACE, in o dejavnostih delovne skupine. Ozaveščenost 
javnost mora biti visoka in preprečiti je treba nejasnosti o odnosih med različnimi 
programi EU.
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