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Uitbannen van folteringen de doodstraf: EU-middelen 
"moeten gerichter worden ingezet", aldus de controleurs 
De EU-middelen voor projecten voor het wereldwijd uitbannen van foltering en de 
doodstraf moeten gerichter worden ingezet volgens een nieuw verslag van de Europese 
Rekenkamer. Projecten die steun van de EU ontvangen hebben impact, aldus de 
controleurs. Maar vaak zijn ze onvoldoende doelgericht en is de reikwijdte ervan 
beperkt omdat de financiering te versnipperd is. 

De EU is vastbesloten om alle vormen van foltering en mishandeling te voorkomen en uit te 
bannen, en om de wereldwijde afschaffing van de doodstraf te bewerkstelligen. De Unie werkt 
via diplomatieke kanalen en verstrekt subsidie aan ngo's in het kader van het Europees 
instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR). Tussen 2007 en 2013 werden er 
ongeveer 180 EIDHR-subsidies verleend voor in totaal meer dan 100 miljoen euro, voor de 
bestrijding van foltering en de afschaffing van de doodstraf. 

De controleurs hebben zich gericht op de wijze waarop de financiering werd toegewezen en op 
de vraag of er duurzame resultaten werden behaald. Ze onderzochten 31 projecten en bezochten 
daarbij het Verenigd Koninkrijk, de Democratische Republiek Congo, Georgië en Zuid-Afrika en 
verrichtten administratieve controles van projecten in China en de Verenigde Staten. Ze stelden 
vast dat hoewel de financiering in het algemeen goed werd toegewezen, de Commissie niet 
voldoende rekening hield met de prioriteiten op het gebied van de mensenrechten in elk land. De 
projecten waren vaak niet goed afgestemd op andere EU-acties, zoals ontwikkelingssteun en 
politieke dialoog. In het algemeen werden de projecten uitgevoerd door gemotiveerde 
organisaties met goede expertise, maar de selectie ervan was niet strikt genoeg.  

"Ondanks de inspanningen van de internationale gemeenschap komt foltering nog steeds voor en 
bestaat in 58 landen nog altijd de doodstraf", aldus de heer Klaus-Heiner Lehne, het voor dit 
verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer. "De EU-financiering op dit gebied is maar 
bescheiden en versnipperd over de hele wereld, dus de beschikbare middelen moeten doeltreffend 
worden besteed." 
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Hoewel de projecten in het algemeen kosteneffectief en duurzaam waren, vertoonden de 
systemen waarmee de impact werd gemeten nogal wat gebreken, volgens het verslag. Projecten 
die rechtstreekse steun boden aan slachtoffers hadden merkbare impact, zij het voor relatief 
kleine doelgroepen. Projecten voor de hervorming van wetgeving en beleid werden belemmerd 
door een ongunstige politieke context. Zo is een project dat gericht was op de doodstraf in 17 
landen erin geslaagd het publiek hiervan meer bewust te maken, de transparantie te bevorderen, 
netwerken en coalities te versterken en de capaciteit van maatschappelijke organisaties te 
vergroten. Wat betreft de substantiëlere doelstelling van het afschaffen van de doodstraf of in 
ieder geval het instellen van moratoria op terechtstellingen had het echter minder succes. 

De ondersteunde ngo's blijven sterk afhankelijk van financiële steun en bij slechts enkele 
projecten was er sprake van activiteiten om het zelfvoorzienend vermogen te vergroten. 

In hun verslag doen de controleurs een aantal aanbevelingen met betrekking tot de gerichte 
gebruikmaking van financiële middelen, betere coördinatie met andere EU-inspanningen, de 
selectie en verbetering van projectvoorstellen, prestatiemeting en het zelfvoorzienend vermogen 
van de begunstigde organisaties.  

Noot voor de redactie: 

Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) ondersteunt de 
bevordering van mensenrechten en democratie in niet-EU-landen. In de periode 2007-2013 kreeg 
het EIDHR een budget van in totaal 1,1 miljard euro toegewezen. De meeste EIDHR-financiering 
wordt uitgekeerd in de vorm van subsidies die aan internationale maatschappelijke organisaties 
worden verstrekt voor de uitvoering van projecten. Het EIDHR is het belangrijkste instrument om 
de voorkoming van foltering, de rehabilitatie van slachtoffers van foltering en de afschaffing van 
de doodstraf te bevorderen. 

De aanbevelingen van de ERK in het kort: 

1. De bescheiden middelen moeten gerichter worden ingezet. 
2. De coördinatie met andere EU-maatregelen moet worden verbeterd. 
3. De selectie van de projecten moet worden verbeterd. 
4. Er moet beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden voor het verbeteren van 

de projectvoorstellen in gevallen waarin beoordelaars gebreken in de opzet hebben 
vastgesteld. 

5. Het kader voor prestatiemeting moet verder worden ontwikkeld. 
6. Er moet meer nadruk worden gelegd op de verbetering van de duurzaamheid van de 

begunstigde organisaties. 

 


