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Luxembourg, 24. septembra 2015 
 

Po besedah revizorjev je treba sredstva EU, namenjena 
odpravi mučenja in smrtne kazni, bolje usmeriti 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča je treba sredstva EU, ki se 
dodelijo projektom, namenjenim odpravi mučenja in smrtne kazni po svetu, bolje 
usmeriti. Po besedah revizorjev projekti, ki so prejeli podporo EU, sicer imajo učinek, 
vendar pomoč prepogosto ni dobro usmerjena in ima omejen obseg, ker je dodeljena v 
premajhnih zneskih. 

EU se odločno zavzema za preprečevanje in izkoreninjenje vseh oblik mučenja in drugega grdega 
ravnanja ter za odpravo smrtne kazni po vsem svetu. Evropska unija deluje po diplomatskih poteh 
in zagotavlja nepovratna sredstva nevladnim organizacijam v okviru evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice (EIDHR). Med letoma 2007 in 2013 je bilo sklenjenih približno 
180 pogodb o nepovratnih sredstvih iz EIDHR v skupni višini več kot 100 milijonov EUR za boj 
proti mučenju in odpravo smrtne kazni. 

Revizorji so se osredotočili na to, kako so bila sredstva dodeljena in ali so bili doseženi trajnostni 
rezultati. Preučili so 31 projektov, v okviru revizije pa obiskali Združeno kraljestvo, Demokratično 
republiko Kongo, Gruzijo in Južno Afriko ter opravili dokumentacijske preglede projektov, ki se 
izvajajo na Kitajskem in v Združenih državah Amerike. Ugotovili so, da je bilo razporejanje 
sredstev sicer na splošno dobro, vendar Komisija ni dovolj upoštevala prioritet na področju 
človekovih pravic za posamezne države. Projekti pogosto niso bili dovolj dobro usklajeni z drugimi 
ukrepi EU, kot sta tradicionalna razvojna podpora in politični dialog. Projekte so v glavnem 
izvajale motivirane organizacije z dobrim strokovnim znanjem, vendar njihova izbira ni bila dovolj 
dosledna.  

„Kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti se mučenje nadaljuje in v 58 državah še vedno 
obstaja smrtna kazen,“ je povedal Klaus-Heiner Lehne, član Evropskega računskega sodišča, ki je 
pristojen za poročilo, ter dodal: „Sredstva, ki jih EU namenja za to področje, so skromna, zneski 
pa porazdeljeni za projekte po vsem svetu, zato jih je treba uspešno porabljati.”  

Glede na poročilo so bili projekti sicer v glavnem stroškovno učinkoviti in trajnostni, vendar pa so 
bili sistemi za merjenje učinkov dokaj šibki. Kadar so pomoč prejemale žrtve neposredno, so bili 
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rezultati projektov otipljivi, četudi omejeni na razmeroma majhne ciljne skupine. Izvajanje 
projektov, namenjenih zakonodajnim reformam ali reformam politik, pa so ovirale neugodne 
politične razmere. Na primer, projekt, ki je obravnaval smrtno kazen v 17 državah, je bil uspešen 
pri krepitvi ozaveščenosti javnosti, spodbujanju preglednosti, krepitvi omrežij in koalicij ter 
povečanju zmogljivosti civilne družbe, a manj uspešen pri bistvenejših ciljih, kot je odprava 
smrtne kazni ali vsaj vzpostavitev moratorija na usmrtitve. 

Nevladne organizacije civilne družbe, ki so prejele finančno podporo, še vedno ostajajo zelo 
odvisne od nje. Dejavnosti za krepitev njihove samozadostnosti je vključevalo le nekaj projektov. 

Revizorji so v svojem poročilu izrekli več priporočil, ki se nanašajo na usmerjanje finančnih virov, 
boljše usklajevanje z drugimi prizadevanji EU, izbiro in izboljšanje projektnih predlogov, merjenje 
smotrnosti poslovanja in samozadostnost organizacij upravičenk.  

Opombe za urednike 

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) zagotavlja podporo za 
spodbujanje demokracije in človekovih pravic v državah, ki niso članice EU. Skupni proračun, 
dodeljen EIDHR za obdobje 2007–2013, je znašal 1,1 milijarde EUR. Večina sredstev iz EIDHR se 
izplača kot nepovratna sredstva, ki se dodelijo organizacijam civilne družbe za izvajanje projektov. 
EIDHR je glavni instrument za spodbujanje preprečevanja mučenja, rehabilitacijo žrtev mučenja in 
odpravo smrtne kazni. 

Priporočila Sodišča na kratko: 

1. bolje usmeriti skromne vire; 
2. izboljšati usklajevanje z drugimi ukrepi EU; 
3. izboljšati izbiro projektov; 
4. bolje izkoristiti možnosti za izboljšanje projektnih predlogov, pri katerih so ocenjevalci 

ugotovili slabosti v zasnovi; 
5. še naprej razvijati okvir za merjenje smotrnosti poslovanja; 
6. bolj se osredotočiti na izboljšanje trajnosti organizacij upravičenk. 

 


