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Bekæmpelse af tortur og afskaffelse af dødsstraf: EU-
midlerne skal "målrettes bedre", siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør de EU-midler, der anvendes 
på projekter til bekæmpelse af tortur og afskaffelse af dødsstraf rundt om i verden, 
målrettes bedre. De projekter, som modtager EU-støtte, har en effekt, siger 
revisorerne. Men alt for ofte er de ikke tilstrækkeligt målrettede, og deres omfang er 
begrænset, fordi finansieringen er spredt for tyndt ud.  

EU er stærkt engageret i forebyggelse og udryddelse af alle former for tortur og anden 
mishandling og i at afskaffe dødsstraf overalt i verden. Unionen arbejder gennem diplomatiske 
kanaler og yder støtte til NGO'er via Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder (EIDHR). I perioden 2007-2013 blev der tildelt 180 EIDHR-tilskud på i alt 
over 100 millioner euro til bekæmpelse af tortur og afskaffelse af dødsstraf.  

Revisorerne satte fokus på, hvordan midlerne blev fordelt, og om der blev opnået bæredygtige 
resultater. De gennemgik 31 projekter, aflagde besøg i Det Forenede Kongerige, Den 
Demokratiske Republik Congo, Georgien og Sydafrika og foretog en skrivebordsgennemgang af 
projekter i Kina og USA. De konstaterede, at selv om finansieringen generelt var godt fordelt, tog 
Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad hensyn til menneskerettighedsprioriteterne i de enkelte 
lande. Projekterne var ofte ikke tilstrækkeligt koordineret med EU's øvrige indsats, f.eks. 
udviklingsstøtte og politisk dialog. Projekterne blev generelt gennemført af motiverede 
organisationer med god ekspertise, men udvælgelsen manglede stringens.  

"Trods det internationale samfunds indsats forekommer der stadig tortur, og der er stadig 58 
lande, der har dødsstraf", siger Klaus-Heiner Lehne, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. "EU-midlerne på dette område er begrænsede og spredt tyndt ud 
rundt om i verden, så de penge, der er til rådighed, skal anvendes effektivt".  

Det fremgår af beretningen, at projekterne generelt var omkostningseffektive og bæredygtige, 
men at systemerne til måling af deres effekt var temmelig svage. Projekter, der ydede direkte 
bistand til ofre, havde en håndgribelig effekt, men de var begrænset til relativt små målgrupper. 
Projekter, der sigtede mod lovgivningsmæssige eller politiske reformer, blev hæmmet af 
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ugunstige politiske sammenhænge. For eksempel øgede et projekt, der beskæftigede sig med 
dødsstraf i 17 lande, bevidstheden i befolkningen, fremmede gennemsigtighed, styrkede netværk 
og koalitioner og øgede civilsamfundets kapacitet. Men det var dog mindre vellykket med hensyn 
til mere væsentlige projektmål, som f.eks. afskaffelse af dødsstraf eller i det mindste indførelse af 
moratorier for henrettelser. 

De støttede NGO'er er fortsat meget afhængige af finansiel støtte, og kun få projekter omfattede 
aktiviteter med henblik på at gøre dem mere selvbærende. 

I beretningen fremsætter revisorerne en række anbefalinger, der vedrører målretning af de 
finansielle ressourcer, bedre koordinering med andre EU-indsatser, udvælgelse og forbedring af 
projektforslag, resultatmåling og modtagerorganisationernes bæredygtighed.  

Bemærkninger til redaktører: 

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) yder støtte til 
fremme af demokrati og menneskerettigheder i lande uden for EU. EIDHR har fået tildelt et 
samlet budget på 1,1 milliard euro for perioden 2007-2013. Størsteparten af EIDHR-
finansieringen udbetales i form af tilskud, der ydes til civilsamfundsorganisationer med henblik 
på gennemførelse af projekter. EIDHR er det vigtigste instrument til fremme af forebyggelse af 
tortur, rehabilitering af torturofre og afskaffelse af dødsstraf. 

Revisionsrettens anbefalinger - kort fortalt 

1. De beskedne ressourcer bør målrettes bedre 
2. Koordineringen med andre EU-aktioner bør forbedres 
3. Projektudvælgelsen bør forbedres 
4. Mulighederne for at forbedre projektforslagene, når bedømmerne har identificeret 

designsvagheder, bør i højere grad udnyttes 
5. Resultatmålingsrammerne bør videreudvikles 
6. Der bør være mere fokus på at forbedre modtagerorganisationernes bæredygtighed. 

 


