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TAIRISCINT LE HAGHAIDH RÚN PHARLAIMINT NA HEORPA

ar mheastóireacht an Chláir PEACE agus straitéisí don am atá le teacht
(2007/2150(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 158 de Chonradh an AE,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999 ón Chomhairle an 21 Meitheamh 1999 
ag leagan síos forálacha ginearálta ar na Cistí Struchtúracha,

– ag féachaint do Rialachán (CEE) Uimh. 2081/1993 ón Chomhairle an 20 Iúil 1993 ag 
leasú Rialachán (CEE) Uimh. 2052/88 ar thascanna na gCistí Struchtúracha agus ar a n-
éifeachtacht agus ar chomhordú a ngníomhaíochtaí eatarthu féin agus le oibríochtaí an 
Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus na hionstraim eile airgeadais faoi láthair1,

– ag féachaint do Rialachán (CEE) Uimh. 2082/1993 ón Chomhairle an 20 Iúil 1993 ag 
leasú Rialachán (CEE) Uimh. 4253/88 ag leagan síos forálacha le haghaigh Rialachán 
(CEE) Uimh. 2052/88 a chur i bhfeidhm maidir le comhordú ghníomhaíochtaí na gCistí 
Struchtúracha difriúla eatarthu féin agus le hoibríochtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta 
agus leis na hionstraim airgeadais eile faoi láthair2,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 214/2000 ón Chomhairle an 24 Eanáir 2000 maidir 
le ranníocaíochtaí airgeadais Comphobail leis an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn3,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2236/2002 ón Chomhairle an 10 Nollaig 2002 
maidir le ranníocaíochtaí airgeadais Comphobail leis an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn 
(2003-2004)4,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1105/2003 ón Chomhairle an 26 Bealtaine 2003 ag 
leasú Rialachán (AE) Uimh. 1260/1999 ag leagan síos forálacha ginearálta ar na Cistí 
Struchtúracha5,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 173/2005 ón Chomhairle an 24 Eanáir 2005 ag 
leasú Rialachán (CE) Uimh 1260/1999 ag leagan síos forálacha ginearálta ar na Cistí 
Struchtúracha maidir le síneadh fhad ama an chláir PEACE agus maidir le deonú 
leithreasaí nua faoi chomhair oibleagáidí6,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 177/2005 ón Chomhairle an 24 Eanáir 2005 maidir 
le ranníocaíochtaí airgeadais Comphobail leis an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (2005 go 
2006)7,

                                               
1 OJ L 193 an 31.07.1993.
2 OJ L 193 an 31.07.1993.
3 OJ L 24 an 29.01.2000.
4 OJ L 341 an 17.12.2002.
5 OJ L 24 an 29.01.2000.
6 OJ L 029 an 02.02.2005.
7 OJ L 30 an 03.02.2005.
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– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1968/2006 ón Chomhairle an 21 Nollaig 2006 
maidir le ranníocaíochtaí airgeadais Comphobail leis an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn 
(2007 go 2010)8,

– ag féachaint do Theachtaireacht ón Choimisiún an 7 Nollaig 1994 ar an chlár speisialta 
um shíocháin agus athmhuintearas i dTuaisceart Éireann (COM(94) 607 deiridh),

– ag féachaint do Theachtaireacht ón Choimisiún an 12 Deireadh Fómhair 2006 ar an 
Tuarascáil ar an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn de bhun Airteagal 5 Rialachán (CE) Uimh. 
177/2005 ón Chomhairle (COM (2006) 563),

– ag féachaint do Theachtaireacht ón Choimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2003 ar 
Rialachas agus Forbraíocht (COM (2003)615),

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta na Cúirte Iniúchóirí Uimh. 7/2000 maidir leis an 
Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn agus leis an Chlár Speisialta Tacaíochta um Shíocháin agus 
Athmhuintearas i dTuaisceart Éireann agus contaetha teorann na hÉireann (1995 go 1999) 
agus freagraí an Choimisiúin (2000/C 146/01, pointe 58),

– ag féachaint don éisteacht phoiblí arna eagrú ag Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 
Phairlimint na hEorpa ar 20 Samhain 2007,

– ag féachaint do Thascfhórsa Thuaisceart Éireann (TFTÉ), a cruthaíodh i ndiaidh chuairt 
uachtarán an Choimisiúin M. Barrosa go Béal Feirste i Mí Bealtaine 2007,

– ag féachaint do Riail 45 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuarascáil a Choiste um Fhorbairt Réigiúnach (A6-000/2007),

A. de bhrí go raibh na cláir AE PEACE I agus II dírithe ar dhaingniú na síochána agus go 
raibh dhá phríomhghné san áireamh iontu: deiseanna a thapú ag eascairt as síocháin agus 
aghaidh a thabhairt ar oidhreacht na coimhlinte,

B. de bhrí go raibh rannpháirteachas an AE sa chlár PEACE ar luach as cuimse dearfach agus 
i dteannta ionstraim airgeadais a sholáthar, léirigh an nasc Eorpach le tograí tógála 
síochána a thábhacht trí bheith ina údarás neodrach le saineolas agus le fís fhadtéarmach 
le haghaidh dhearadh an chláir,

C. de bhrí gur aithin an tAE an nasc idir bochtaineacht, dea-rialachas agus coimhlintí9,

D. de bhrí go n-oibríonn próiseas an athmhuintearais ar roinnt leibhéal, is é sin an leibhéal 
polaitiúil nó náisiúnta10, pobail nó indibhidiúil, agus gur gníomh deonach é nach féidir a 
fhorchur11,

                                               
8 OJ L 409 an 30.12.2006.
9 Teachtaireacht ón Choimisiún ar Rialachas agus ar Fhorbairt  (COM(2003)615).
10 Páipéar Gráinne Kelly & Brandon Hamber 'Coherent, contested or confused? Views on reconciliation in 
Northern Ireland', Cuireadh an paipéar i láthair ag  “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable 
discussion on concepts and practices of reconciliation”, Béal Feirste 9 Meitheamh 2004.
11 International IDEA (2003). Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook.  International IDEA: 
Stockholm.
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E. de bhrí gur dual do thógáil síochána agus athmhuintearas bheith baolach agus gur chóir go 
dtabharfar spás do thograí le haghaidh turgnaimh,

F. de bhrí gur dheighil an teorainn daoine le blianta anuas, ag léiriú agus ag daingniú líonra 
teorannacha inmheánacha críche ag deighilt pobal agus de bhrí gur chroícheist í sa 
choimhlint,

G. de bhrí gurb é a d’fhéadfadh bheith mar thoradh ar theagmháil agus thógáil muiníne ná 
athrú tuairimí diúltacha agus de bhrí go gcuidíonn an cothú comhthuisceana i measc 
daoine óga le ceannairí amach anseo chun stair agus cultúr an dá phobal a thuiscint,

H. de bhrí go bhféadfaí obair i bpáirtíochtaí le pobail áitiúla glacadh níos mó ama toisc go 
bhfuil níos mó gníomhaithe agus nósanna imeachta i gceist, is riachtanach an tairbhe 
bhreise a fhaightear, áfach, agus is léir an méid sin mar dá ísle an leibhéal tairmligthe 
bainistíochta agus dá airde na leibhéil rannpháirteachais is amhlaidh is mó an fheasacht ar 
an chlár agus ar an AE araon,

I. de bhrí gur laistigh de na cláir PEACE  a cumhachtaíodh grúpaí a bhí imeallaithe roimhe 
agus a cumhachtaíodh daoine a ndeachaigh an choimhlint go mór i bhfeidhm orthu chun 
cabhrú le síocháin a thógáil go gníomhach; de bhrí go bhfuil tograí ag dul i bhfeidhm ar na 
codanna is imeallaithe den tsochaí trí ghníomhaíochtaí a fhorbairt do dhaoine aonair agus 
do ghrúpaí amhail íospartaigh na coimhlinte, seandaoine agus daoine leochaileacha, 
daoine míchumasacha, íospartaigh foréigean teaghlaigh, iarchimí agus daoine óga 
dífhostaithe12.

J. de bhrí gur oibrigh mórán daoine ar thograí tógála síochána agus athmhuintearais ar bhonn
deonach,

K. de bhrí go bhfuil dea-chlú ar an earnáil dheonach agus ar an earnáil phobail mar gheall ar 
a gnóthachtálacha le haghaidh dul i ngleic le meath sóisialta agus le díothacht agus go 
bhfuil sí in áit mhaith chun seirbhísí líne tosaigh a fhorbairt agus a sholáthar dóibh siúd is 
mó faoi bhuntáiste sa tsochaí, agus de bhrí go bhfuil ról as cuimse dearfach ag mná in 
obair thógála síochána,

L. de bhrí gur chuidigh PEACE le forbairt tograí eacnamaíocha i gceantair dhíothachta trí 
bhunú fiontar nua,

M. de bhrí gur toradh amháin ar an fhorbairt eacnamaíoch, arna thosú ag tacaíocht PEACE, 
ná go ndeachaigh sé chun tairbhe ceantar uirbeach mar aon le ceantair thuaithe,

N. de bhrí gur léirigh mórán de na gníomhartha sna fo-chláir PEACE, cláir CIÉ agus sa 
tionscnamh Interreg ardchéim chomhchosúlachta agus, i roinnt cásanna, céim shuntasach 
dúbailte gníomhaíochtaí,

O. de bhrí gur minic a bhíonn cistiúchán comhlántach faoin CIÉ, rinne an dá chlár, CIÉ agus 
PEACE, indéanta é gur féidir le tograí céim a bhaint amach inar féidir leo teacht ar 
chistiúchán eile AE, amhail Interreg,

                                               
12 The EU Programme for Peace and Reconciliation- The impact: FCSEA.
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P. de bhrí gur cuid dhílis de thógáil síochána agus d’atógáil sochaithe iarchoimhlinte iad 
cosaint agus cur chun cinn chearta an duine, 

Q. de bhrí go bhfuil na nithe a leanas, cuntasacht agus trédhearcacht, rannpháirteachas, 
aithint idirspleáchas gach duine, díothú rathúil neamhionannais, cur chun cinn na 
héagsúlachta agus aird ar ghrúpaí leochaileacha ina n-eilimintí tábhachtacha de thógáil 
síochána agus athmhuintearas,

1. Ag cur béime gur cuid riachtanach de thógáil síochána é cumhachtú áitiúil agus trí shochaí 
shibhialta a dhéanamh páirteach go bhfeabhsaítear déanamh beartais agus an dóigh a 
rialaítear sochaí;

2. Ag tabhairt chun solais gurbh í an fhorbairt éagsúlacht meicníochtaí feidhmiúcháin tríd an 
earnáil dheonach, trí eagraíochtaí neamhrialtasacha agus trí údaráis áitiúla a thug taithí 
leathan ar dheileáil le cistí AE; ag súil gur féidir a leithéid de mheicníochtaí soláthair ón 
bhun aníos a úsáid chun cláir eile chistiúcháin a sholáthar;

3. Ag fáiltiú roimh an chuidiú a thug cláir chistithe PEACE agus CIÉ d’fhorbairt 
eacnamaíoch chomh maith le forbairt shóisialta; ag tabhairt faoi deara, roimh CIÉ bheith 
curtha i bhfeidhm, gur bunaíodh ionad fiontraíochta amháin sna ceantair dhíothacha agus 
le tacaíocht an CIÉ gur fhás sé go líonra dhá ionad fiontraíochta is tríocha sna ceantair 
seo, a chuidíonn chun dóchas agus muinín a thabhairt do dhaoine i gceist;

4. Ag cur treise nár chóir don chomhoibriú stopadh idir rannpháirtithe i gcláir arna mhaoiniú 
ag PEACE agus CIÉ nuair a thiocfaidh an clár chun deiridh; ag iarraidh ar ranna rialtais 
amharc ar chothabháil na oibre sin a chruthaigh go raibh sí éifeachtach le go gcinnteofar 
cistiú príomhshruthaithe don obair luachmhar seo ar chríochnú don cistiúchán AE;

5. Ag iarraidh ar an Choimisiún maidir le Táscfhórsa TÉ an cur chuige saoránachta gníomhaí 
as na cláir PEACE I agus PEACE II a mhacasamhlú agus iad ag struchtúrú tionscnamh 
amach anseo; ag meabhrú dóibh an tábhacht a bhaineann le forbraíocht chothromaithe 
réigiúnach;

6. Ag iarraidh obair thrasteorann a bheith forbartha a thuilleadh, ag cur san áireamh go raibh 
obair thrasteorann lárnach in athghiniúint na bpobal uirbeach agus tuaithe sa cheantar; ag 
spreagadh caidrimh oibre agus fóraim a fhorbairt a thuilleadh don earnáil dheonach agus 
don earnáil phobail ar an dá thaobh den teorann;

7. Ag iarraidh ar na ballstáit úd nach ndearna na bearta riachtanacha reachtaíochta an 
rialachán ar an GECC a chur i bhfeidhm é sin a dhéanamh láithreach;

8. Ag spreagadh úsáid fhorleathan comhairliúcháin, é ar mhionscála agus le claonadh áitiúil, 
laistigh de chláir chistiúcháin agus ag cur treise ar a thábhachtaí atá sé scéimeanna a fháil 
a cheadaíonn faomhadh deontas beag chun obair riachtanach atá de dhíth gan mhoill  agus 
obair a bhfuil torthaí aici nach furasta a thomhas a chistiú;

9. Ag iarraidh go simpleofar an próiseas iarratais le nach mbeidh tograí níos lú faoi 
mhíbhuntáiste. Ag iarraidh, ar a bharr, go mbeidh meicníochtaí tuairiscithe faoi PEACE 
níos éadroime dóibh siúd a gheofar deontais bheaga;
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10. Ag aithint gur próiseas é tógail síochána atá fadtéarmach agus éabhlóideach agus go bhfuil 
am de dhíth le haghaigh forbraíochta láidre i dtreo síochána agus athmhuintearais; ag 
iarraidh cláir ama níos faide le haghaidh deontas indibhidiúil le ligean do thograí difear a 
dhéanamh;

11. Ag tabhairt faoi deara go bhfuil an earnáil geilleagair shóisialta ina fho-earnáil den earnáil 
dheonach agus den earnáil phobail agus gur tábhachtach dul i gcomhairle leo chun 
straitéisí aitiúla agus ceantair áitiúla a fhorbairt. Ag meas go bhfuil gnóthaí áitiúla eile ina 
ngníomhaithe cumhachtacha, leis;

12. Ag cur treise go n-iarrann forbraíocht i gceantair thuaithe sineirgí i bhfad níos mó idir 
cistiúchán forbraíochta tuaithe agus cistiúchán forbraíochta réigiúnaí ná mar a bhí 
amhlaidh go nuige seo;

13. Ag cur treise gur chóir go mbeadh rochtain éasca ag daoine ar fhaisnéis ar na nithe ar 
éirigh go maith leo i dtograí cistithe PEACE I agus PEACE II mar aon le tograí arna 
chistiú ag an CIÉ. Ag creidiúint gur chóir go mbeadh eispéarais na dtograí seo mar chuid 
de phróiseas dhá threo le obair eile tógála síochána go hidirnáisiúnta: ag éileamh, maidir 
leis seo, go mbunófar bunachar sonraí mar uirlís foghlama le haghaidh oibre ar shíocháin 
agus ar athmhuintearas sa bhaile agus thar lear; ag iarraidh, ar a bharr, agus líonra réigiún 
agus cathracha á mbunú, go gcuirfear gach leibhéal rannpháirtíochta san áireamh;

14. Ag moladh gur chóir na straitéisí uileghabhálacha bheith curtha in áit lena chinntiú go 
bhfuil samplaí dea-chleachtais ní amháin ar fáil ach go bhfuil siad úsáidte ag gach céim 
den timthriall togra, is é sin, dearadh togra, cur i bhfeidhm, monatóireacht agus 
meastóireacht;

15. Ag treorú a nUachtaráin an tairscint seo a thabhairt ar aghaidh chuig an Chomhairle agus 
chuig an Choimisiún, agus chuig rialtais na mBallstát, Coiste na Réigiún agus chuig 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.
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RÁITEAS MÍNITHEACH

CÚLRA

Ba é a bhí sa Chlár AE um Shíocháin agus Athmhuintearas (PEACE II) ná an clár a lean Clár 
Taca Speisialta um Shíocháin agus Athmhuintearas 1995-1999 (PEACE I). Leanann an 
PEACE III (2007-2013) faoi láthair struchtúr a bhí ag an chlár roimhe agus is é a chuspóir 
próiseas na síochána in Éirinn a dhaingniú chun dul chun cinn i dtreo sochaí atá síochánta 
agus seasmhach a spreagadh agus athmhuintearas sa réigiún a chur chun cinn.

Téann an clár chun tairbhe raon leathan earnálacha, ceantar, grúpaí agus pobal a ndeachaigh 
an choimhlint i bhfeidhm orthu ar dhóigh ar leith agus spreagann sé tograí trasphobail. 
Bhainistigh struchtúir rannpháirtíochta áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha an sciar is 
mó den chistiúchán faoi PEACE, arbh aidhm dó faill a thabhairt do chodanna éagsúla den 
phobal teacht le chéile agus obair ag leibhéal an phobail.

Gníomhaíonn Foras um Chláir Speisialta an AE (FCSAE) mar an tÚdarás Bainistíochta don 
chlár. Is iad atá ar an Choiste Monatóireachta ná na príomhpháirtithe réigiúnacha (a 
roghnaítear go cothrom ó thuaidh agus ó dheas).

Tábla 1. Forbhreathnú ar PEACE I agus PEACE II

PEACE I EUR 750 000 000 
leithroinnte

15,000 togra

PEACE II EUR 994 000 000 
leithroinnte

7,000 togra

Is é atá sa tuarascáil ar fhéintionscnamh ná iarracht chun taithí a fuarthas ón chlár AE seo a 
thabhairt chun solais maidir le torthaí dearfacha agus sárchleachtais, agus ina theannta sin na 
nithe is féidir a fheabhsú, na dúshláin atá ann go fóill agus na ceachtanna atá le foghlaim.

Is fiú a lua fosta gurb é an tAE ceann de phríomh-ranníocóirí le Ciste Idirnáisiúnta d’Éirinn 
(CIÉ) ó bhí 1989 ann. 

Tábla 2. Forbhreathnú ar Chiste Idirnáisiúnta d'Éirinn ón tús, 1986 go nuige seo.

CIÉ → EUR 849 000 000 → 5.700 togra → 55.000 post

Síocháin agus Athmhuintearas

Is tábhachtach an nasc Eorpach maidir le togra a bhaineann le síocháin a thógáil agus 
aithníonn an tAontas an bhaint idir bochtaineacht, dea-rialachas agus coimhlint13. Mar bhreis 
ar Bhallstáit áirithe faoi láthair, is iomaí tír aontachais nua, mar atá sa Bhalcánach Thiar14, a 
                                               
13 Féach mar shampla Teachtaireacht ón Choimisiúin ar Rialachas agus ar Fhorbairt (COM(2003)615).
14 Mar a aithníodh san Fhorógra AE-Balcánach Thair ó chruinniú mullaigh Thessalonoki 21 Meitheamh 2003.
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bhfuil stair choimhlinte iontu. D’fhéadfaí, leis an choimhlint in Éirinn a shuíomh i mór-
chomhthéacs Eorpach, pointí tagartha luachmhara seachtracha a sholáthar. 

Faoi bheart 4.1 den chlár  PEACE II bhí malartú taithí ann ag leibhéal an togra idir ceantair 
trasna na hEorpa agus níos faide anonn, lena n-airítear an Albáin, an Bhealarúis, an Mholdóiv, 
an tSeirbia, an Úcráin agus an Bhoisnia.  Tá na féidireachtaí faoi líonra de réigiúin agus de 
chathracha fud fad na hEorpa atá ag teacht amach as coimhlint nó a bhfuil taithí acu ar theacht 
amach as coimhlint nó ar mhaireachtáil le coimhlint agus le heisiamh faoi chaibidil faoi 
láthair.  

Tá méadú ar an tuiscint ar chosc ar choimhlintí, ar shíocháin a fhorbairt agus a thógáil, nach 
féidir le forbairt eacnamaíoch inti féin, dá thábhachtaí í, síocháin inbhuanaithe a chothú. Gné 
ríthábhachtach is ea forbraíocht chothromasach sa réimse seo, mar aon le gníomhartha chun 
rialachas éifeachtach agus sochaí sheasmhach a chur chun cinn. 

Tá tuiscint ar athmhuintearas i dtaca le forbairt PEACE fréamhaithe i gcúig shraith 
ghaolmhara de shamhail Hamber/Kelly agus iad fite fuaite trína chéile15:

• comhfhís de shochaí idirspleách chothrom a fhorbairt;
• an t-am atá caite a aithint agus deileáil leis; 
• caidrimh dhearfacha a thógáil; 
• athrú suntasach cultúrtha agus dearcaidh; agus
• athrú substaintiúil sóisialta, eacnamaíoch agus polaitiúil. 

Is coincheap é atá ag mórán cleachtóirí idirnáisiúnta gur próiseas fadtéarmach é an tógáil 
síochána agus an obair i dtreo athmhuintearais, próiseas ina bhfuil rannphairtíocht i measc
daoine leochaileacha ríthábhachtach. 

Is féidir go nglacann sé níos mó ama obair le pobail áitiúla ach is riachtanach an tairbhe 
bhreise a fhaightear. Léiríonn PEACE gur mó an fheasacht ar an chlár agus ar an AE agus ar 
ranníocaíochtaí an AE araon nuair a bhaintear úsáid as meicníochtaí leithroinnte airgid ar 
leibhéal áitiúil agus nuair atá rannpháirteachas ar leibhéal áitiúil ann.

Clár PEACE an Aontais Eorpaigh

Tá struchtúr nósanna imeachta comhairliúcháin agus an dóigh a ndeartar cláir PEACE chomh 
tábhachtach céanna leis an chlár féin.

Thug PEACE deiseanna le haghaidh rannpháirtíochta agus comhrá agus thug sé 
cinnteoireacht agus freagracht mar gheall ar fhorbairt phobail níos cóngaraí do na daoine.  
Chothaigh PEACE I comhoibriú idir sochaí shibhialta agus ceannairí polaitiúla ag leibhéal an 
phobail. Bhí cuid de na heagraíochtaí  pobail agus ceannairí polaitiúla páirteach den chéad 

                                               
15 Páipéar Gráinne Kelly & Brandon Hamber 'Coherent, contested or confused? Views on reconciliation in 
Northern Ireland', Páipéar curtha i láthair ag “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable discussion 
on concepts and practices of reconciliation”, Béal Feirste  9 Meitheamh 2004.
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uair riamh le gníomhaithe geilleagracha i bpleanáil beartais faoi infheistíocht ina gceantair 
féin faoin chlár PEACE.

D’aineoinn na ndeacrachtaí suntasacha, ghlac an dá phobal le PEACE I mar gheall ar obair 
comhlachtaí cistiúcháin a bhí lonnaithe sa phobal, agus mar sin de ag cuidiú leis an chuspóir 
foriomlán chun coinníollacha sóisialta agus eacnamaíocha a fheabhsú tríd an bhaint dhíreach 
le pobail áitiúla.

Chistigh na cláir PEACE raon an-leathan tograí idir cúram leanaí agus tograí iarscoile, 
páirceanna fiontraíochta agus fiontair gnóthaí beaga i gceantair uirbeacha agus tuaithe araon.  
Bunaíodh mórán de na tograí an-phraiticiúla a bhí cistithe faoi PEACE le freastal ar 
riachtanais áitiúla. Thóg siad muinín agus acmhainneacht agus chuidigh siad le físeanna do 
thodhchaí níos fearr a thógáil.  Bhí tionchar na dtograí seo ar an tsíocháin chomh mór céanna 
le tionchar na dtograí eile a gcuirtear síos orthu go traidisiúnta mar “thograí síochána”. Leag 
siad dúshraitheanna láidre le haghaidh athmhuintearais.

Chuidigh an raon tograí cistithe faoi PEACE le timpeallacht a chothú ina mbeadh seans 
réasúnta ann go n-éireodh le comhaontuithe polaitiúla.

Chistigh PEACE bonneagar iompair, lena n-áirítear scéimeanna seachbhóithre agus 
tionscnaimh iompar tuaithe, a chuir le hathnuachan eacnamaíoch agus le hathghiniúint agus a 
d’éascaigh oiliúint chreidiúnaithe agus scéimeanna eile foghlama.  Chistigh an clár PEACE 
tograí taca d’oibrithe inimirceacha mar aon le tograí a cheiliúrann an meascán éagsúil 
eitneach den tsochaí ina hiomláine.

Bhí tograí iarchimithe, a bhí cistithe faoi PEACE, páirteach i líonraí áitiúla eagraíochtaí 
deonacha agus pobail, ina raibh páirtíochtaí athghiniúna, ionaid fiontraíochta agus fóraim 
phobail san áireamh.  D’oibrigh roinnt tograí fosta go díreach le grúpaí ar chuir siad ina 
gcoinne tráth, orthu siúd bhí grúpaí polaitiúla a bhí naimhdeach go traidisiúnta nó 
gníomhaireachtaí stáit nach mbeadh nasc ag grúpaí leo roimhe seo.

D’oibrigh gnéithe trasphobail i dtreo sprioc an chláir a bhaint amach. Is é atá tábhachtach 
anseo gur mheall na cláir raon leathan rannpháirtithe éagsúla chun comhaidhm nó 
comhthairbhe a lorg, agus chuidigh siad le samhlacha a fhorbairt le haghaidh 
comhpháirteachais phoiblí i bhforbairt bheartais. D’fheidhmigh grúpaí ban go maith, agus is 
dearfach amach a ról i dtógáil síochána.

Is iomaí gníomhaíocht shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha a bheadh coitianta áit
ar bith eile san Eoraip nár tharla ar bhonn trasteorann in Éirinn. Cuireadh isteach ar 
ghníomhaíochtaí eile leis na blianta. Ba thábhachtach na gnéithe trasteorann chun spriocanna 
an chláir a bhaint amach, is iad sin na gnáth-ghníomhaíochtaí sóisialta, eacnamaíochta agus 
cultúrtha trasteorann mar aon leis na tograí a dearadh chun imscrúdú a dhéanamh ar fhíseanna 
amach anseo don tsochaí.

Bhí PEACE I deartha agus curtha le chéile le cuid mhór ionchuir ó dhaoine ag leibhéal an 
phobail féin. D'fhoghlaim an earnáil dheonach a lán ón phróiseas agus d'fhoghlaim an earnáil 
reachtúil conas obair i bpáirtíocht  leis an earnáil dheonach agus leis an earnáil phobail.   Bhí 
béim níos láidre ar cheist an gheilleagair agus ar inmharthanacht eacnamaíoch sa chlár 
PEACE II.  Cailleadh cuid den cur chuige 'ó bhun aníos' agus PEACE II á dhearadh agus is 
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trua sin.  D’ainneoin sin bhain raon leathan grúpaí an-tairbhe as PEACE II agus iad ag tapú na 
ndeiseanna a tháinig as an dul chun cinn i bpróiseas na síochána. 

Amach anseo

Nuair a bheartaigh an tAE ar an chlár PEACE II a shíneadh amach go dtí 2006 agus clár 
PEACE III a chur le chéile do na blianta 2007-2013, comhartha láidir dearfach a bhí ann ar an 
tacaíocht do phróiséas na síochána ag leibhéal an Chomhphobail agus ar an mhuinín sa dul 
chun cinn i dtreo sochaí síochánta seasmhaí.  

Tá béim níos mó ar athmhuintearas sa chlár PEACE III  agus tá iarracht ann úsáid a bhaint as 
saothar Hamber agus Kelly ar shainmhíniú an athmhuintearais.  Ní mór do na daoine atá ag 
dearadh agus ag cur i bhfeidhm PEACE III, agus iad atá ag roghnú tograí le haghaidh cistithe, 
saothar Hamber agus Kelly a thuiscint ina iomláine.

Beartaíodh fosta bheith níos straitéisí faoi chistiú na dtograí agus gan fógra oscailte a úsáid 
chun iarratais a lorg.  Is róluath a rá go fóill cad é mar a éireoidh le cur chuige níos straitéisí 
mar seo ach tá sé  thar a bheith tábhachtach nach gcaillfear páirtíocht áitiúil agus 
rannpháirteachas ag leibhéal áitiúil.  Tá sé tábhachtach fosta nach gcaillfear sin i gcláir an AE 
eile do na blianta 2007-2013 ach oiread. Tá clú ar an earnáil dheonach mar gheall ar a bhfuil 
déanta aici ag dul i ngleic le meath sóisialta agus le díothacht agus tá sí in áit mhaith chun 
seirbhísí tosaigh a fhorbairt agus a sholáthar, go háirithe do na daoine is mó faoi 
mhíbhuntáiste sa tsochaí. Ba chóir a thuilleadh leasa a bhaint as an taithí seo sna cláir éagsúla 
forbraíochta réigiúnaí. Ní mór cuid de na ceachtanna a d'fhoghlaimíomar faoi 
rannpháirteachas ag leibhéal áitiúil ó PEACE I agus II a chur i bhfeidhm i  gCistí 
Struchtúracha an AE i gcoitinne. 

Chun tógáil ar na héachtaí thar na bearta atá déanta le cuidiú ó PEACE I agus PEACE II ní 
mór an sár-chleachtas a aithint, a dhoiciméadú agus a chur ar fáil do dhaoine eile. Ní mór an 
sár-chleachtas seo a phríomhshruthú fosta.

Ar 1 Bealtaine 2007, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Jose Manuel Barroso, ar 
cuairt go Béal Feirste, bunú tascfhórsa ag an Choimisiún le breathnú ar conas rochtain agus 
páirtíocht an réigiúin a fheabhsú maidir le beartais agus cláir Chomhphobail. Iarradh ar an 
Choimisinéir um Beartas Réigiúnach Danuta Hübner stiúir pholaitiúil an tascfhórsa a 
ghlacadh. Thig leis seo cur go mór le dul chun cinn sna réigiúin.  Ba mhór an buntáiste dá 
mbéadh baill an tascfhórsa eolach ar thaithí na dtograí a bhain leas as na cláir PEACE agus 
CIÉ agus ar an dea-chleachtas a bhí le sonrú ann.
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