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Eupol Afghanistan har fullgjort sitt mandat på ett delvis ändamålsenligt sätt – säger 
EU:s revisorer 

I en rapport som släpps i dag konstaterar Europeiska revisionsrätten att EU:s polisuppdrag i Afghanistan 
(Eupol) delvis har uppnått sitt mål att bidra till att inrätta en bestående och ändamålsenlig civil poliskår 
som afghanerna själva ansvarar för. Utan en utbildad och fullt fungerande afghansk poliskår och med ett 
stort antal analfabeter och en utbredd korruption inom det afghanska polis- och rättsväsendet lyckades 
Eupol bidra till en reform av inrikesministeriet och till professionaliseringen av landets polis. Men de 
fortsatta systematiska bristerna inom landets rätts- och polisväsende äventyrar de resultat som Eupol 
har uppnått och även den afghanska polissektorn i allmänhet när uppdraget avvecklas i slutet av 2016. 

”Externa faktorer som att säkerheten är bristfällig och att det nästan helt saknas en utbildad och fungerande poliskår 
kan delvis förklara Eupols blandade resultat medan andra brister kan tillskrivas själva uppdraget. Vi lämnar ett antal 
rekommendationer som inte bara gäller för Eupol Afghanistan utan även för andra GSFP-uppdrag och som ska göra 
dem mer ändamålsenliga och resultaten mer hållbara”, sade Hans Gustaf Wessberg, den ledamot vid revisionsrätten 
som ansvarar för rapporten. 

EU:s revisorer konstaterar att EU lyckades inrätta ett europeiskt polisuppdrag i Afghanistan i en synnerligen osäker 
miljö. Mandatet, som var att ge rådgivning på strategisk nivå till de högre leden av polishierarkin och skapa kopplingar 
till det mer omfattande rättsstatsområdet, garanterade ett europeiskt mervärde genom att man tillhandahöll en 
byggsten som dittills hade saknats i landets polis- och rättsväsende. Efter en svår inledning, då utplaceringen av Eupol 
visade sig vara besvärlig och man hade stora problem med rekrytering och logistik, har Eupol gradvis vunnit 
erkännande för sina expertkunskaper och sitt bidrag till reformen av landets polissektor.  

Eupol lyckades dock inte föra samman alla europeiska aktörer som det var planerat från början. Det berodde delvis på 
uppdragets begränsade storlek och också på konkurrensen från andra europeiska och internationella insatser. Trots 
det bidrog Eupol till att ett stärkt samarbete med EU:s medlemsstater på fältet och försökte främja internationellt 
samarbete.  

I fråga om resultat hjälpte Eupol den afghanska polisen att i viss mån vinna allmänhetens förtroende genom att stödja 
införandet av grundläggande principer för civilt polisarbete. Men polisen och rättsväsendet lider fortfarande av 
systematiska brister, bland annat otillräcklig institutionell utveckling, en ineffektiv rättslig ram och begränsad 
personalkapacitet. Andra faktorer som otillbörligt politiskt inflytande, korruption och polisens inriktning på att stävja 
uppror är fortsatta hinder för den institutionella utvecklingen av den straffrättsliga sektorn som helhet. 
Sammanlänkningen av den nationella poliskåren med reformen av rättsväsendet var ett av de svåraste områden för 
Eupol att visa upp några resultat på. Vi konstaterade också att Eupols bedömnings- och rapporteringssystem inte 
lämpade sig för mandatet eftersom de var för grundläggande och inte tillräckligt inriktade på resultat och mervärde 
under den största delen av den period som granskades.  

Hållbarheten för Eupols resultat och den afghanska polissektorn generellt sett kommer att hänga på de afghanska 
myndigheternas villighet att ta på sig egenansvaret för resultaten, på säkerhetsläget och på EU:s och andra 
internationella aktörers finansiering. Farhågor kvarstår också om hur EU ska kunna bygga vidare på det Eupol har 
åstadkommit och huruvida man kommer att få maximalt värde från avyttringen av uppdragets betydande tillgångar.  
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Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av 
utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport nr 7/2015 
Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan: blandade resultat bedömer vi om Eupol har fullgjort sitt 
uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. 

Revisionen var inriktad på frågan om Eupol var välplanerat och väl samordnat, om det hade fått tillräckligt 
operativt stöd och tillräcklig operativ ledning, om Eupol bidrog till Afghanistans nationella poliskårs utveckling 
och slutligen om avvecklingen av Eupol förbereddes tillräckligt. Vi granskade perioden från Eupols införande till 
slutet av 2014 och tittade särskilt på verksamheterna efter 2012. 

När talibanregimen störtades åtog sig Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna att stödja regeringen i 
Afghanistan och inrätta en förstärkt ram för rättsstatsprincipen i landet. EU:s polisuppdrag i Afghanistan (Eupol) 
är ett civilt uppdrag som utvecklades 2007 inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik 
(GSFP).  

Eupol Afghanistans verksamheter genomförs främst av polisen och experter på rättsstatsområdet som är 
utstationerade från EU:s medlemsstater och av kontraktsanställda internationella experter och lokalanställda. 
Uppdraget arbetar genom att utbilda och ge mentorstöd och råd till samt följa det övre ledarskiktet i berörda 
afghanska institutioner. Eupol Afghanistan fullgör sitt mandat inom tre verksamhetsområden: främjande den 
institutionella reformen av inrikesministeriet, professionalisering den nationella poliskåren och sammanlänkning 
av den nationella poliskåren med rättsväsendet i stort. När vi genomförde granskningen i slutet av 2014 bedrev 
Eupol verksamhet i Kabul, Herat och Mazar-e Sharif.  

Den totala kostnaden för Eupol under perioden maj 2007 till december 2014 uppgick till nära 400 miljoner euro. 
Säkerhetsrelaterade kostnader stod för nästan en tredjedel av det beloppet. Vid utgången av 2014 hade EU 
placerat ut 32 GSFP-uppdrag totalt, varav 16 hade avslutats och upphört och 16 fortfarande pågick. 

Rekommendationer 

EU:s revisorer rekommenderar följande: 

• Europeiska utrikestjänsten bör samarbeta med medlemsstaterna och se till att framtida GSFP-uppdrag 
får tillräckliga logistiska och tekniska resurser samt personalresurser för att kunna verka med så gott 
som maximal godkänd kapacitet. 

• Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör utforma stödfunktioner som bidrar till en snabb, 
effektiv och enhetlig utplacering av GSFP-uppdrag. 

• Europeiska utrikestjänsten och GSFP-uppdrag bör samarbeta så att varje verksamhet blir mer 
ändmålsenlig. 

• För att GSFP-uppdragets utfall ska bli hållbarare bör Europeiska utrikestjänsten se till att 
hållbarhetsaspekter finns med i den operativa planeringen av alla uppdragsverksamheter och 
systematiskt bedöma de lokala behoven och kapaciteten att upprätthålla utfallen. 

• Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bör se till att GSFP-uppdragen avvecklas och tillhörande 
tillgångar avyttras på ett smidigt sätt. 

Mer utförliga iakttagelser och rekommendationer finns i den fullständiga rapporten på www.eca.europa.eu 

 


