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1. BAKGRUND

EU:s program för fred och försoning (Peace II) var efterföljaren till programmet för särskilt 
stöd till fred och försoning 1995–1999 (Peace I). Det nuvarande Peace III-programmet 
(2007-2013) följer samma struktur som de föregående programmen, och dess mål är att stärka 
fredsprocessen i Irland för att uppmuntra till ett fredligt och stabilt samhälle samt att främja 
försoning i området. 

Genom programmet stöds ett flertal sektorer, områden, grupper och samhällen som särskilt 
drabbats av konflikten och uppmuntrar till projekt som omfattar de båda 
befolkningsgrupperna. Merparten av medlen inom Peaceprogrammet har administrerats av 
lokala partnerskap och icke-statliga organisationer, med syftet att ge olika befolkningsgrupper 
möjlighet att träffas och arbeta tillsammans på lokal nivå. 

Special EU Programmes Body (SEUPB) administrerar programmet. Övervakningskommittén 
består av viktiga regionala aktörer (jämlikt utvalda från båda sidorna av gränsen).

Som en del i fredsprocessen har de två huvuddelarna i programmet, dvs. ekonomisk och 
social utveckling och att ta itu med den ärvda konflikten i Irland, under programmets gång lett 
fram till fem prioriterade mål:

• Ekonomisk förnyelse.
• Social integration, delaktighet och försoning, med företräde för sårbara grupper i de 

områden som drabbats värst av konflikten, de områden där de båda 
befolkningsgrupperna blandas och områden med dålig samhällsinfrastruktur.

• Lokala strategier för återuppbyggnad och utveckling.
• Främjande av ett utåtblickande och framtidsinriktat område genom främjande av 

dialogen mellan EU-regioner i ekonomiska och sociala frågor samt miljöfrågor.
• Gränsöverskridande samarbete – ekonomiskt, socialt och kulturellt samarbete.

De metoder som använts inom ramen för programmet de senaste åren har gynnat arbetet för 
försoning mellan de berörda parterna och lett till att EU-stödets effekter utvidgats till de delar 
av samhället som annars inte skulle ha fått del av det. I initiativbetänkandet, som grundas på 
detta arbetsdokument, försöker man beskriva erfarenheterna av EU-programmet i form av 
positiva resultat och bästa metoder samt lyfta fram vad som kan förbättras, de utmaningar som 
kvarstår och vilka lärdomar som kan dras. I betänkandet ges också exempel på hur regioner på 
bästa sätt kan få tillgång till gemenskapspolitiken och delta i gemenskapsprogram. Man kan 
dra nytta av lärdomarna från Peaceprogrammet i samband med stöd till andra områden som 
varit konfliktdrabbade, både i och utanför EU. 

Vissa aspekter och metoder inom ramen för de prioriterade målen kommer att undersökas 
närmare, såsom lokala partnerskap, deltagande på lokal nivå, styrning, gränsöverskridande 
samarbete, frågor som berör båda befolkningsgrupperna och social integration/jämställdhet. 
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Sedan 1989 har EU varit en av de huvudsakliga bidragsgivarna till Internationella fonden för 
Irland (IFI). Sambandet mellan IFI och Peaceprogrammet skall också tas upp i förslaget till 
betänkande.

Föredraganden kommer dessutom att ta tillfället i akt att lägga fram idéer om framtida 
strategier och, utifrån dem, om hur EU:s regionalstödsprogram kan gynna den regionala 
utvecklingen i EU. Detta kan ske genom att man inriktar sig på nya samarbetssätt, stöd till 
kapacitetsuppbyggnad, medel för att främja innovationer och underlättande av
gränsöverskridande utveckling, som alla driver på den sociala integrationen och utvecklingen. 
En tanke med förslaget är att komma med innovativa rekommendationer och peka på idéer 
och lösningar i fråga om EU:s strukturfondsprogram i allmänhet. De frågor som tas upp 
omfattar framtida förväntningar, både för Irland och gällande andra EU-program. 

Syftet med detta arbetsdokument, som ligger till grund för initiativbetänkandet, är att vidga 
debatten. Föredraganden har noggrant övervägt de frågor som tas upp i detta dokument för att 
vidarebefordra underlag och idéer inför arbetet med ett kommande betänkande om 
Peaceprogrammet.

2. PUNKTER ATT BEAKTA

2.1 Europeiska unionens engagemang genom Peaceprogrammet är mycket värdefullt. 
EU:s koppling till ett fredsskapande projekt är betydelsefull, och unionen bekräftar 
sambandet mellan fattigdom, styrning och konflikter.1 Utöver flera av de nuvarande 
medlemsstaterna har många nya kandidatländer, såsom länderna på västra Balkan,2 en 
konfliktfylld historia. Genom att sätta in konflikten i Irland i ett större europeiskt 
sammanhang kan man få värdefulla yttre referenspunkter. EU:s roll går också längre 
än att tillhandahålla finansiella instrument, eftersom det är en neutral instans med stor 
sakkunskap och långsiktiga visioner för utformningen av programmet. 

2.2 När det gäller konfliktförebyggande, fredsskapande och fredsutveckling finns en allt 
större insikt om att ekonomisk utveckling i sig, hur viktig den än kan vara, inte är 
någon garant för hållbar fred. Detta måste tydliggöras i olika sammanhang, både i 
internationella och regionala konflikter. En mycket betydelsefull faktor på detta 
område är jämlik utveckling liksom åtgärder för att främja effektiv styrning och ett 
stabilt samhälle. Vikten av inkluderande och praktisk medling för att vända 
våldsamma konflikter betonas ofta.

2.3 Peace I-programmet innehöll viktiga strukturer och incitament för samarbete i ett 
område där samarbete mellan olika befolkningsgrupper saknades och där strukturerna 
för social delaktighet var svaga. Det ledde till delaktighet och dialog och förde 
beslutsfattandet och ansvaret för samhällsutvecklingen närmare invånarna. Trots 
omfattande svårigheter accepterade båda befolkningsgrupperna Peace I-programmet 
på grund av de lokala finansieringsorganens arbete, och bidrog därigenom till det 

  
1 Se exempelvis meddelande från kommissionen om styre och utveckling (KOM(2003)0615).
2 Som det erkändes i Thessalonikiförklaringen från toppmötet mellan EU och västra Balkan den 21 juni 2003.
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övergripande målet att förbättra de sociala och ekonomiska villkoren genom 
direktkontakt med lokalsamhällena. 

2.4 Partnerskapet är mycket viktigt. De olika Peaceprogrammen som förknippades med 
frivillig- och intresseorganisationer, särskilt de som var för fattigdomsbekämpning och 
social integration, var framgångsrika. Fattigdomen i sig leder inte till våldsamma 
konflikter, men fattigdom och andra orsaker ökar sannolikheten för våldsamma 
konflikter. 

2.5 Strukturen i samrådsförfarandena och utformningen av programmen var lika viktiga 
som själva programmet. 

2.6 Arbetet på lokal nivå är sannolikt mer tidskrävande, men vinsterna är avgörande – ju 
lägre nivå administrationen och deltagandet sker på desto större blir kunskaperna om 
både programmet och EU.

2.7 Kontakt- och förtroendeskapande åtgärder ger deltagarna kunskaper och förändrar 
negativa åsikter. Syftet är att öka den ömsesidiga förståelsen och respekten på alla 
nivåer. På samma sätt kommer främjandet av ömsesidig förståelse mellan unga att 
hjälpa framtidens ledare att förstå de båda befolkningsgruppernas historia och kultur. 

2.8 Aspekter som berör båda befolkningsgrupperna fungerade bra för att uppnå målet med 
programmet. Det som är viktigt här är att programmen lockar en bred krets av olika 
deltagare som har ett gemensamt mål och kan bidra till att utveckla modeller för 
allmänhetens engagemang i utvecklingen av politiken. Kvinnogrupperna gjorde bra 
ifrån sig, särskilt vid sin redogörelse. De spelar en mycket positiv roll i 
fredsskapandet. 

2.9 Många sociala, ekonomiska och kulturella aktiviteter som är vanliga på andra platser i 
Europa har inte ägt rum i en gränsöverskridande dimension i Irland. Andra har inte ägt 
rum under många år. De gränsöverskridande aspekterna, vanliga gränsöverskridande 
sociala, ekonomiska och kulturella aktiviteter liksom projekt som utformats för att 
undersöka framtida visioner för samhället var viktiga för att uppnå målen med 
programmet.

2.10 Tidigare marginaliserade grupper kunde aktivt delta i fredsskapande insatser genom 
arbetet med sårbara grupper och med dem som drabbats hårdast av konflikten. 

2.11 Finansieringen inom Internationella fonden för Irland (IFI) är oftast av kompletterande 
art, och de båda programmen möjliggjorde att projekten nådde en nivå där de kunde få 
tillgång till andra EU-stöd, exempelvis från Interreg. 
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3. LYCKADE PROJEKT SOM FINANSIERATS GENOM 
PEACEPROGRAMMET

Projekt: Interkulturellt samarbete mellan Ballymacarret och Ballybofey

Den kulturella och konstnärliga föreningen i Ballymacarret (Ballymacarret Arts and Cultural 
Society), vilken grundades 1996, erhöll medel från Peace I för ett teatersamarbete med
motsvarande organisationer i gränsområden i södra Irland. För att stärka detta 
gränsöverskridande och interkulturella samarbete fortsatte de två partnerorganisationerna att 
utveckla sitt projekt ”Kulturvägar”, som gav ungdomar från unionistfästet i Ballymacarret i 
östra Belfast och ungdomar från Ballybofey i grevskapet Donegal möjlighet att tillsammans 
jämföra, utforska och kunna uppskatta de kulturella skillnaderna dem emellan.

Projektet finansierades inom ramen för Peace II-programmet och bestod av sex ”partnerskap 
för kulturutbildning” med ungdomar från både Ballymacarret och Ballybofey. Varje 
partnerskap utvecklade moduler kring nyckelfrågor, som skulle ge deltagarna möjlighet att 
bättre lära känna varandra, hitta det de hade gemensamt och respektera skillnaderna. De lärde 
sig att övervinna hinder, både på andra sidan gränsen och närmare sina hem. 

Detta gränsöverskridande samarbete mellan Ballymacarret och Ballybofey är ett föredöme på 
två sätt. För det första återspeglas Peaceprogrammets nedifrån och upp-orienterade filosofi
genom att man utgick ifrån de unga deltagarnas initiativ. För det andra lärde sig dessa 
ungdomar mer om samhällets politiska strukturer och beslutsprocesser och utforskade aktuella 
frågor på ett stödjande, fredligt sätt.

Deltagarna i projektet kom från marginaliserade och sårbara grupper i missgynnade områden. 
Projektet inriktades på integration, förtroendeskapande och främjande av ömsesidig respekt. 
Vissa av de områden som deltog i projektet låg mitt i den pågående konflikten mellan 
grupperna. 

Projekt: Kvinnor som bidrar till att skapa ett fredligt samhälle1

Detta projekt riktade sig till kvinnor från de olika grupperna. Det var utformat för att öka
kvinnors förmåga och självförtroende genom ett antal kurser som ledde fram till ett officiellt 
godkännande. I programmet erkänner man jämställdhetsaspekterna i konflikten och kvinnors 
roll i fredsskapandet, och programmet vänder sig till kvinnor från jämställdhetsgrupper och 
minoritetsgrupper.

Vid kvinnocentret i Letterkenny visade man att projektet handlade om försoning eftersom 
social integration är avgörande för försoningsprocessen. Programmet vänder sig till personer 
som haft svårigheter på arbetsmarknaden på grund av bristande formell utbildning, ansvar för 
familjen etc. När en annan grupp deltagare lyftes fram fanns en acceptans för mångfald och 
kompromisser, och deltagarna uppmuntrades att erkänna det som varit och gå vidare för att 
bygga upp ett säkrare och bättre samhälle. Informationskampanjerna och det successiva 

  
1 ”Årlig genomföranderapport 2005, EU:s program för fred och försoning”, SEUPB, s. 35–36.



PE 393.959v01-00 6/8 DT\683723SV.doc
Extern översättning

SV

relationsskapandet bidrog till att föra projektet framåt och öka antalet deltagare från båda 
grupperna. 

Projekt: Aktivt medborgarskap för ungdomar i Cavan och Monaghan1

Detta projekt var ett gemensamt initiativ från de irländska grevskapen Cavan och Monaghans 
utvecklingsstyrelser för att ge ungdomar möjlighet att engagera sig och delta i den 
demokratiska processen och utveckla kulturell och social medvetenhet om hur det är att leva i 
ett gränsområde. Utvärderingen av projektet visade att ungdomar fick aktivt stöd och 
kunskaper för att engagera sig i den demokratiska processen och bli helt medvetna om det 
samhälle de lever i. Projektet åskådliggör exempel på goda metoder genom ungdomarnas 
engagemang, modellerna för skydd av barn och genom att ungdomar inkluderas och företräds 
i de administrativa strukturerna och i verksamheten. Det multikulturella projektet, samtal om 
det som har varit och studiebesök på andra sidan gränsen för fredsskapande och 
fredsdemonstrationer främjar på ett aktivt sätt kunskap om och respekt för mångfald och 
kultur. 

4. LÄRDOMAR ATT DRA

4.1 Den fredsskapande processen i Irland visar att grundläggande konfliktlösning i 
pluralistiska samhällen är en övergripande och fredlig utvecklingsprocess som bygger 
på deltagande. 

4.2 Inslaget av frivilligorganisationer, samhällsutveckling och icke-statliga organisationer 
bidrog till att sprida kunskaper om konfliktlösning och icke-våld, bland annat genom 
att man övervann geografiska, politiska, kulturella och religiösa klyftor. Det bidrog 
därigenom till att förtroendet och förståelsen ökade, och fruktan och spänningar 
minskade både hos enskilda och i grupperna som helhet. 

4.3 En viktig del i fredsskapandet är att stärka den lokala makten och det civila samhället. 
Genom att det civila samhället blir mer delaktigt ökar de styrandes engagemang. 
Fredsskapande och främjande av försoning borde leda till att man hittar nya 
styrelseformer och ny politik.

4.4 Småskaligt samråd bör främjas för att se till att programmet blir brett. Man missade ett 
sådant tillfälle vid utvecklingen av Peace II-programmet. Vissa berörda parter gavs 
exempelvis inte samma tillfälle att göra sina röster hörda, särskilt de som sysslade med 
fattigdomsbekämpning och social integration. Dessutom måste man vid olika nivåer 
av finansiering beakta olika nivåer av deltagande. 

4.5 Samrådet om olika finansieringsprogram – småskaliga och lokalt inriktade – bör 
utvidgas. Det är viktigt att verkställa program som kan vara berättigade till mindre 
stöd, som finansierar nödvändigt frivilligarbete.

  
1 ”Årlig genomföranderapport 2005, EU:s program för fred och försoning”, SEUPB, s. 45–46.
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4.6 Peaceprogrammet har bidragit till att stärka människor i Irland genom utbildning och 
genom att utvidga deras kulturella resurser. Det har uppmuntrat människor till kritiskt 
tänkande och främjat en grundläggande insikt om lokala händelser. 

4.7 Det gränsöverskridande arbetet har varit behjälpligt vid förnyelsen av de splittrade 
stads- och landsbygdssamhällena. Detta arbete kan emellertid vidareutvecklas. 
Vanligtvis ska de finansierade projekten vara gränsöverskridande. Detta kan 
åstadkommas genom finansiering till grupper som är intresserade av att samarbeta
över kulturella och regionala gränser på medellång eller lång sikt. 

4.8 Samarbetet mellan deltagare som har anknytning till EU:s finansieringsprogram, 
särskilt i konfliktdrabbade områden, får inte upphöra när programmet är slutfört. Det 
fredsskapande arbetet måste fortsätta under åren framöver. Vi måste överväga hur vi 
kan fortsätta det goda arbetet med att möjliggöra för frivilligorganisationer och lokala 
organisationer att stärka freds- och försoningsprocessen på hela ön Irland.

4.9 Finansieringsorganen bör se till att deras bidrag överensstämmer med EU:s krav och 
att de har en särskild koppling till oroligheterna och deras följder. Finansiering inom 
ramen för Peaceprogrammet skall exempelvis aktivt främja försoning. 

4.10 Det som skiljer särskilda ekonomiska åtgärder inom ramen för Peaceprogrammen från 
andra regionala utvecklingsinitiativ är, förutom att de säkerställer medling mellan dem 
som drabbats hårdast av konflikten, en nedifrån och upp-strategi för utveckling som 
underlättar aktivt deltagande och särskilt tar upp kulturell mångfald, och som utgör 
den starkaste kopplingen till målen för programmen.

4.11 Många åtgärder inom Peace-underprogrammen, IFI-programmen och 
gemenskapsinitiativet Interreg var likartade, och det var i stor utsträckning en 
dubblering av verksamheter. Samfinansieringen av projekt inom olika program utgör 
en risk för att man räknar resultaten två gånger vid utvärderingen av programmens 
effekt och enskilda programs publicitet. Det innebar också en risk för att det skulle gå 
långsammare att verkställa andra program.1 Av detta kan man lära sig att 
lagstiftningsförfarandet först och främst måste stärkas för att öka finansieringens 
effektivitet.

4.12 Ett gott allmänt anseende för Peaceprogrammet är uppenbarligen till godo för att nå 
målen med programmet. Dessutom bör en databas upprättas som ett 
utbildningsverktyg för freds- och försoningsarbetet i hemlandet och utomlands.

5. FRAMTIDA FÖRVÄNTNINGAR

5.1 Deltagandet är det allra viktigaste för utformningen och genomförandet av 
programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Det måste 
vidareutvecklas och hela tiden tas med i beräkningen. Detta långsiktiga perspektiv bör 

  
1 Särskild rapport från revisionsrätten nr 7/2000 om Internationella fonden för Irland och särskilda 
stödprogrammet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (1995–1999), samt 
kommissionens svar (2000/C 146/01, punkt 58).
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beaktas vid bildandet av den arbetsgrupp som nyligen inrättades av 
Europeiska kommissionen.1

5.2 Frivilligorganisationerna är kända för att nå resultat i arbetet mot socialt förfall och 
umbäranden och är väl rustade för att utveckla och tillhandahålla insatser ute på fältet, 
särskilt riktade mot de mest missgynnade i samhället. Deras erfarenheter bör utnyttjas 
mera i de olika regionala utvecklingsprogrammen. 

5.3 Utöver utvecklingsbiståndet krävs ett fortlöpande arbete. Arbetet bör integreras för att 
uppnå högsta möjliga nivå av samordning mellan olika insatser. Detta kan uppnås 
genom regelbundna breda samråd, med insikt om att snabba insatser inte 
nödvändigtvis är detsamma som effektiva insatser och att det krävs tid för en stark 
hållbar utveckling mot fred och försoning. Dessa aspekter bör vara centrala för 
granskningen av programmen. Samtidigt har regeringarna ett särskilt ansvar för att 
säkerställa dessa övergripande dimensioner. 

5.4 Man kan säga att Peaceprogrammet är värdefullt eftersom det garanterar insatser som 
bidrar till socioekonomiska möjligheter för de berörda grupperna. Lokala företag är 
kraftfulla aktörer. De kan utgöra en viktig del av lösningen och stödja 
konfliktförebyggande och fredsskapande genom en rad förvaltningsstrategier, aktivt 
stöd och partnerskap med andra aktörer. Det skulle därför kunna vara viktigt att främja 
en utvidgad gemensam definition för det civila samhället så att det lokala näringslivet 
inkluderas vid utformningen av strategier för utveckling och fredsskapande. Den 
sociala ekonomin är av särskild betydelse i detta avseende. 

5.5 Europeiska kommissionen bör se till att tillräcklig uppmärksamhet ges till insatser som 
genomförts inom Peaceprogrammet och till arbetsgruppen. Den allmänna 
kunskapsnivån måste vara hög, och man måste undvika att olika EU-program blandas 
ihop.

  
1 Under sitt besök i Belfast den 1 maj 2007 tillkännagav Europeiska kommissionens ordförande 
José Manuel Barroso att en arbetsgrupp inrättats vid kommissionen för att se hur man kan förbättra områdets 
tillgång till och deltagande i gemenskapspolitiken och gemenskapsprogrammen. Kommissionsledamoten för 
regionalpolitik, Danuta Hübner, fick i uppdrag att stå för den politiska ledningen för denna arbetsgrupp. 


