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EU:s stöd efter jordbävningen i Haiti 2010 var väl utformat 
men genomförandet var inte tillräckligt ändamålsenligt – 
säger EU:s revisorer 
I en rapport som offentliggörs i dag konstaterar Europeiska revisionsrätten att EU:s 
återanpassningsstöd efter jordbävningen i Haiti 2010 var väl utformat på ett övergripande plan 
och tillgodosåg landets mest akuta behov. Men programmen genomfördes inte tillräckligt 
ändamålsenligt och katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbiståndet knöts inte samman 
tillräckligt. 

Hans Gustaf Wessberg, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, lämnade följande 
kommentar: “I sina ansträngningar att stödja återanpassningen och ge ett snabbt bistånd stod Europeiska 
kommissionen och andra givare inför den svåra uppgiften att förvalta biståndet med svaga nationella 
myndigheter för att uppmuntra egenansvar och hjälpa till att bygga upp en funktionsduglig offentlig 
förvaltning. Kommissionen identifierade och tillgodosåg de mest akuta återanpassningsbehoven och hade 
en god samarbetsstrategi och en lämplig arbetsfördelning med andra större givare. Kommissionen har 
också fortsatt att stödja en långsiktig socioekonomisk utveckling i landet. Men den skulle kunna och bör se 
till att EU-stödet på fältet genomförs på ett mer ändamålsenligt sätt.” 

EU:s revisorer konstaterade att tio av de 13 program som granskades hade levererat eller skulle sannolikt 
leverera den planerade outputen, även om nästan alla blev försenade. Tre program gjorde begränsade 
framsteg, bland annat tionde EUF:s program för allmänt budgetstöd. Kommissionen var väl medveten om 
den svåra kontexten, men hanterade inte i tillräcklig utsträckning vissa betydande risker för 
genomförandet och uppfyllelsen av programmålen. Programmen övervakades utifrån en lämplig ram men 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten vidtog inte åtgärder tillräckligt snabbt för att stärka EU-
delegationens resurser, och delegationen hade inte tillräcklig kapacitet att göra besök på plats, vilket hade 
varit särskilt värdefullt i en situation som snabbt förändrades. 

Haiti är en av de mest instabila staterna i världen, och jordbävningen som drabbade landet den 12 januari 
2010 ledde till en dramatisk försämring av situationen. I mars 2010 utlovade 55 givare 5,37 miljarder US-
dollar för perioden 2010–2012 och ytterligare 2,96 miljarder US-dollar för 2013 och framåt. EU var en av de 
främsta givarna – den gjorde en enskild utfästelse på 1,23 miljarder euro.  
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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 13/2014 EU:s återanpassningsstöd efter jordbävningen i Haiti granskade revisionsrätten 
om EU:s återanpassningsstöd till landet utformades och genomfördes väl och om kommissionen knöt samman 
katastrofbiståndet med återanpassningsinsatserna och utvecklingsbiståndet på ett tillfredsställande sätt. 

I en tid då Haiti fortfarande återhämtade sig efter orkanerna och stormarna 2008 drabbades huvudstaden och 
dess omgivningar den 12 januari 2010 av en jordbävning som mätte 7,0 på Richterskalan och krävde många 
människoliv och orsakade massiv förstörelse. Cirka 230 000 människor omkom och 300 000 människor skadades, 
omkring 1,3 miljoner människor förlorade sina hem i Port-au-Prince och mer än 500 000 lämnade 
katastrofområdet för att söka skydd i resten av landet. Dåliga sanitära förhållanden, som försämrades dramatiskt 
efter jordbävningen, gjorde att en koleraepidemi bröt ut. De främsta återanpassningsbehoven gällde bostäder 
och upprustning i städer, vatten, sanitära tjänster och hygien, hälsovård, en tryggad livsmedelsförsörjning och 
utbildning. Trots ett enormt ekonomiskt bistånd och stora internationella hjälpinsatser bodde uppskattningsvis 
210 000 människor fortfarande i tältläger i slutet av 2013. 

EU:s revisorer konstaterade att trots vissa ansträngningar från kommissionen knöts inte katastrof-, 
återanpassnings- och utvecklingsbiståndet samman tillräckligt. Kommissionen använde en rad olika 
kompletterande instrument på ett flexibelt sätt och utarbetade enskilda återanpassningsprogram för att knyta 
samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbiståndet. Men generaldirektoratet för humanitärt bistånd 
och civilskydd (Echo) och generaldirektoratet för utveckling och samarbete (EuropeAid) hade ingen tydlig 
gemensam landstrategi för att optimera synergier och garantera en smidig övergång mellan sina respektive 
aktiviteter. Den svaga nationella förvaltningen och regeringens bristande reformvilja var stora hinder för en 
ändamålsenlig återanpassning och skapande av förutsättningar för en hållbar utveckling. 

EU:s revisorer lämnar följande rekommendationer för att stärka kommissionens insatser efter en naturkatastrof 
eller i en sårbar situation:  

• Kommissionen bör redan vid programmens start och vid behov under genomförandet bedöma 
sannolikheten för och den potentiella effekten av att programmålen inte uppnås och vidta åtgärder för 
att förebygga eller minska risken för det. 

• EuropeAid och Echo bör fastställa en gemensam strategi för att knyta samman katastrof-, 
återanpassnings- och katastrofbiståndet och på så sätt garantera en ändamålsenlig synergi mellan sina 
respektive aktiviteter. 

• När kommissionen ger budgetstöd bör den i samordning med andra givare 

a) ge tillräckligt med kapacitetsuppbyggnadsstöd och inrikta sig på centrala funktioner i förvaltningen 
av de offentliga finanserna, bland annat mekanismer för ansvarsskyldighet och 
korruptionsbekämpning, 

b) bidra till att ett lämpligt reformprogram för förvaltningen av de offentliga finanserna utarbetas 
snabbt, 

c) vid behov fastställa kortsiktiga åtgärder för att skydda EU-medel och motverka slöseri, läckage och 
ineffektivitet. 

• När det handlar om naturkatastrofer eller andra liknande händelser, och särskilt dem som drabbar EU-
delegationen, bör kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ta fram rutiner för verksamhetens 
kontinuitet, bland annat bestämmelser för utplacering av räddningstjänstpersonal. 




