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EUPOL Afghanistan har opfyldt sit mandat delvist effektivt, siger EU-revisorerne 

Af en beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, fremgår det, at EU's politimission i 
Afghanistan (EUPOL) delvist har opfyldt sit mål om at bidrage til at etablere en bæredygtig og effektiv 
civil politistyrke under afghansk ejerskab. Der fandtes ikke en uddannet, fuldt funktionsdygtig afghansk 
politistyrke, der var mange analfabeter i politiet og udbredt korruption i det afghanske politi og 
retssystem, men det er alligevel lykkedes EUPOL at bidrage til en reform af indenrigsministeriet og til 
professionalisering af landets politistyrke. De fortsatte systemsvagheder i landets retsvæsen og politi 
truer imidlertid bæredygtigheden af EUPOL's resultater samt af den afghanske politisektor generelt efter 
udfasningen af missionen ved udgangen af 2016. 

"Eksterne faktorer som den ringe sikkerhedssituation og den næsten fuldstændige mangel på en uddannet og 
funktionsdygtig politistyrke kan til dels forklare EUPOL's blandede resultater, men andre mangler kan tilskrives 
missionen. Den Europæiske Revisionsret fremsætter en række anbefalinger, som ikke blot gælder for EUPOL 
Afghanistan, men også for andre FSFP-missioner, og som har til formål at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden 
af de opnåede resultater" bemærkede Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarlig for 
beretningen. 

EU-revisorerne noterer, at det er lykkedes EU at etablere en europæisk civil politimission i Afghanistan i særligt usikre 
og barske omgivelser. Mandatet, som var at yde strategisk rådgivning på højere stillingsniveauer i politihierarkiet og 
skabe tilknytning til retsstaten i almindelighed, tilvejebragte et element, der hidtil havde manglet, til landets politi og 
retsvæsen og tilførte dermed merværdi. Efter en vanskelig start med en problematisk deployering, hvor missionen led 
under væsentlige logistiske og personalemæssige begrænsninger, har EUPOL gradvist opnået anerkendelse for sin 
ekspertise og for sit bidrag til reformen af landets politistyrke.  

Det lykkedes imidlertid ikke EUPOL at samle alle europæiske aktører som oprindeligt planlagt. Det skyldtes til dels 
missionens ringe størrelse, men også konkurrencen fra andre europæiske og internationale aktører. EUPOL har ikke 
desto mindre bidraget til at fremme samarbejdet med EU's medlemsstater på stedet, og den har søgt at fremme et 
internationalt samarbejde.  

Hvad angår resultater, har EUPOL hjulpet det afghanske nationale politi med at vinde borgernes tillid ved at støtte 
implementeringen af de grundlæggende principper for den civile politiindsats, men det afghanske politi og retsvæsen 
lider fortsat under systemiske svagheder, herunder utilstrækkelig institutionel udvikling, en ineffektiv retlig ramme og 
personalets begrænsede kapacitet. Andre faktorer såsom ubehørig politisk indflydelse, korruption og politiindsatsens 
fokus på bekæmpelse af oprørerne står stadig i vejen for en institutionel udvikling af det strafferetlige område som 
helhed. Aktionslinjen med henblik på at knytte den nationale politistyrke til reformen af retssystemet har været et af 
de områder, hvor det har været sværest for EUPOL at opnå resultater. Revisionen viste også, at EUPOL's vurderings- og 
rapporteringssystemer ikke var egnede til missionens mandat, fordi de var for basale, og fordi der ikke var 
tilstrækkeligt fokus på resultater og merværdi i størstedelen af den reviderede periode.  

Bæredygtigheden af resultaterne af EUPOL's arbejde og af den afghanske politisektor generelt afhænger af de 
afghanske myndigheders vilje til at påtage sig ejerskab for resultaterne, af sikkerhedssituationen og af EU's og andre 
internationale aktørers finansiering. Der er også fortsat nogle betænkeligheder med hensyn til, hvordan EU kan bygge 
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videre på EUPOL's resultater, og om den maksimale værdi vil blive opnået ved realiseringen af missionens ikke-
ubetydelige aktiver.  

Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af 
udvalgte revisioner vedrørende specifikke områder af EU-budgettet eller forvaltningsemner. I denne 
særberetning (7/2015) med titlen "EU's politimission i Afghanistan: blandede resultater" vurderes det, om 
EUPOL Afghanistan har opfyldt sit mandat effektivt.  

Revisionen fokuserede på, om EUPOL var planlagt og koordineret ordentligt, om den havde modtaget 
tilstrækkelig operationel støtte og vejledning, om den havde bidraget til fremskridt i det afghanske nationale 
politi, og endelig om udfasningen af EUPOL var blevet hensigtsmæssigt forberedt. Revisionen dækkede perioden 
fra oprettelsen af EUPOL frem til udgangen af 2014 med særlig fokus på aktiviteterne efter 2012. 

Efter afsættelsen af Talebanstyret forpligtede Den Europæiske Union (EU) og medlemsstaterne sig til at støtte 
Afghanistans regering med henblik på at indføre en stærkere ramme for retsstaten i landet. EU's politimission i 
Afghanistan (EUPOL) er en civil mission, der blev udviklet i 2007 inden for rammerne af EU's fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP).  

EUPOL Afghanistans aktiviteter gennemføres fortrinsvis af eksperter på politi- og retsstatsområdet, der er 
udstationeret fra EU-medlemsstaterne samt af kontraktansatte internationale eksperter og lokalt ansatte. 
Missionen arbejder via videreuddannelse og mentorordninger, rådgivning og overvågning af den øverste ledelse 
i relevante afghanske institutioner. EUPOL Afghanistan gennemfører sit mandat i henhold til tre aktionslinjer: at 
fremme institutionelle reformer i indenrigsministeriet, at gøre den nationale politistyrke mere professionel og at 
knytte den nationale politistyrke til retssystemet i bredere forstand. Da revisionen fandt sted ved udgangen af 
2014 gennemførte EUPOL aktioner i Kabul, Herat og Mazar-e Sharif.  

De samlede omkostninger ved EUPOL for perioden maj 2007 til december 2014 var næsten 400 millioner euro, 
hvoraf sikkerhedsrelaterede omkostninger tegnede sig for næsten en tredjedel. Ved udgangen af 2014 havde EU 
iværksat i alt 32 FSFP-missioner, hvoraf de 16 var fuldførte og afsluttede, og 16 stadig var i gang. 

Anbefalinger  

EU-revisorerne anbefaler følgende: 

• EU-Udenrigstjenesten bør samarbejde med medlemsstaterne for at sikre, at fremtidige FSFP-missioner 
får tilstrækkelige logistiske, tekniske og menneskelige ressourcer til at kunne fungere med en kapacitet, 
der er tæt på den maksimalt autoriserede. 

• EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør udarbejde forberedende foranstaltninger og 
støttefunktioner for at bistå med hurtig, effektiv og sammenhængende deployering af FSFP-missioner. 

• EU-Udenrigstjenesten og FSFP-missioner bør samarbejde for yderligere at forbedre effektiviteten af de 
enkelte aktiviteter: 

• For at gøre resultaterne af FSFP-missioner mere bæredygtige bør EU-Udenrigstjenesten sikre, at der i 
den operationelle planlægning af alle missionens aktiviteter tages hensyn til bæredygtighed, ved at der 
foretages en systematisk evaluering af de lokale behov og den lokale kapacitet til at fastholde 
resultater. 

• Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten bør sikre en gnidningsløs udfasning af FSFP-missionerne og 
afvikling af de tilknyttede aktiver. 

Bemærkningerne og anbefalingerne kan læses i deres fulde længde i særberetningen på 
www.eca.europa.eu 

 


