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EU:n tarkastajat: Kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen 
poistamiseen suunnattavat EU:n varat on kohdennettava 
paremmin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen juuri julkaisemassa kertomuksessa todetaan, 
että kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen poistamiseen eri puolilla maailmaa 
suunnattavat EU:n varat on kohdennettava paremmin. Tarkastajien mukaan EU:n 
tukea saavilla hankkeilla on vaikutusta.  Turhan useissa tapauksissa varoja ei 
kuitenkaan kohdenneta hyvin, ja niiden vaikutus jää vähäiseksi, koska rahoitus 
hajaantuu liian laajalle alueelle.  

EU on sitoutunut voimakkaasti kaikkien kidutusmuotojen ja muun epäinhimillisen kohtelun 
ehkäisemiseen ja poistamiseen sekä kuolemanrangaistuksen poistamiseen kaikkialta maailmasta. 
Euroopan unioni toimii diplomaattiyhteyksien välityksellä ja myöntää avustuksia valtiosta 
riippumattomille järjestöille demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen (EIDHR) kautta. Vuosina 2007–2013 myönnettiin noin 180 kidutuksen 
torjuntaan ja kuolemanrangaistuksen poistamiseen tarkoitettua EIDHR:n avustusta. Avustusten 
kokonaisarvo oli yli 100 miljardia euroa.  

Tarkastajat keskittyivät arvioimaan, miten varat oli jaettu ja saavutettiinko niiden avulla kestäviä 
tuloksia. Tarkastajat tutkivat 31 hanketta ja tekivät tarkastuskäyntejä Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, Georgiaan ja Etelä-Afrikkaan. Kiinaa ja 
Yhdysvaltoja koskeneiden hankkeiden osalta suoritettiin asiakirjatarkastus. Tarkastajat 
havaitsivat, että rahoitus oli yleisesti ottaen kohdennettu hyvin, mutta komissio ei ottanut 
riittävissä määrin huomioon ihmisoikeuksia koskevia maakohtaisia painopisteitä.  Rahoitettuja 
hankkeita ei myöskään useinkaan koordinoitu hyvin muiden EU:n toimien – esimerkiksi 
perinteisen kehitysavun ja kumppanimaiden kanssa käytävän vuoropuhelun – kanssa. 
Hankkeiden täytäntöönpanosta vastasivat yleensä motivoituneet, hyvän asiantuntemuksen 
omaavat järjestöt, mutta hankkeiden valinta ei tapahtunut riittävän kurinalaisesti.  
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“Kansainvälisen yhteisön pyrkimyksistä huolimatta kidutusta ilmenee yhä ja kuolemanrangaistus 
on voimassa 58 maassa”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Klaus-Heiner Lehne. “Tätä alaa koskeva EU:n rahoitus on kovin vähäistä ja rahoitus on 
hajaantunut eri puolille maailmaa. Käytettävissä olevat varat on siis hyödynnettävä vaikuttavalla 
tavalla".   

Kertomuksessa todetaan, että hankkeet olivat yleisesti ottaen kustannustehokkaita ja kestäviä, 
mutta vaikutusten arviointijärjestelmät olivat sitä vastoin melko heikkoja. Hankkeilla, joiden 
avulla tukea suunnataan suoraan uhreille, oli konkreettista vaikutusta, mutta kohderyhmä jäi 
suhteellisen pieneksi. Epäsuotuisat poliittiset olosuhteet haittasivat lainsäädännöllisiin ja 
poliittisiin uudistuksiin tähtääviä hankkeita. Esimerkiksi eräs kuolemanrangaistukseen 17 maassa 
puuttunut hanke lisäsi onnistuneesti yleistä tietoisuutta, edisti avoimuutta, tuki verkostoja ja 
liittoumia sekä paransi kansalaisyhteiskunnan valmiuksia. Hanke ei kuitenkaan onnistunut yhtä 
hyvin perustavanlaatuisemmissa hanketavoitteissa, kuten kuolemanrangaistuksen poistamisessa 
tai kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon keskeyttämisessä. 

Tukea saaneet valtiosta riippumattomat järjestöt ovat edelleen erittäin suuressa määrin 
riippuvaisia taloudellisesta tuesta. Vain harvoihin hankkeisiin sisältyi toimia, joiden tarkoituksena 
on järjestöjen omavaraisuuden parantaminen. 

Tarkastajat esittävät kertomuksessa joukon suosituksia, jotka liittyvät taloudellisten resurssien 
kohdentamiseen, toiminnan parempaan koordinointiin muiden EU-toimien kanssa, hanke-
ehdotusten valintaan ja parantamiseen, tuloksellisuuden arviointiin sekä 
edunsaajaorganisaatioiden omavaraisuuteen.  

Toimittajille tiedoksi 

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) tarkoituksena 
on tukea demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä EU:n ulkopuolisissa maissa. EIDHR:lle 
kaudella 2007–2013 myönnetyt kokonaismäärärahat olivat 1,1 miljardia euroa.  Suurin osa 
EIDHR:sta annetusta rahoituksesta maksetaan avustuksina, joita myönnetään kansalaisjärjestöille 
hankkeiden täytäntöönpanoa varten. EIDHR on pääasiallinen väline, jonka avulla edistetään 
kidutuksen ennaltaehkäisyä, kidutuksen uhrien kuntouttamista sekä kuolemanrangaistuksen 
poistamista. 

Yhteenveto Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista: 

1. Määrällisesti vaatimattomat resurssit on kohdennettava paremmin. 
2. Koordinointia muiden EU:n toimien kanssa on parannettava. 
3. Hankkeiden valintaa on parannettava. 
4. Hanke-ehdotusten parantamismahdollisuuksia on hyödynnettävä tehokkaammin 

tapauksissa, joissa arvioijat ovat havainneet suunnittelussa puutteita. 
5. Tuloksellisuuden arviointikehystä on vielä kehitettävä. 
6. Edunsaajajärjestöjen kestävyyden parantamista on painotettava enemmän. 

 


