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Spīdzināšanas un nāvessoda izskaušana: “ES līdzekļi ir 
jāvirza mērķtiecīgāk,” norāda revidenti. 
ES finansējums, kas izlietots projektiem, kuru mērķis ir izskaust spīdzināšanu un 
nāvessodu visā pasaulē, ir jāvirza mērķtiecīgāk, secināts jaunākajā Eiropas Revīzijas 
palātas ziņojumā. Revidenti atzīst, ka projektiem, kas saņem ES atbalstu, ir ietekme.  
Taču pārāk bieži tie nav mērķtiecīgi virzīti un tiem ir ierobežotas ietekmes spējas 
sadrumstalotā finansējuma dēļ. 

ES ir cieši apņēmusies novērst un izskaust visus spīdzināšanas veidus un jebkuru citu nežēlīgu 
izturēšanos, kā arī panākt nāvessoda atcelšanu visā pasaulē. Savienība izmanto diplomātiskos 
kanālus un piešķir dotācijas NVO, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu (EIDHR). Ar šā instrumenta starpniecību no 2007. līdz 2013. gadam tā ir piešķīrusi 
aptuveni 180 dotācijas kopumā par vairāk nekā 100 miljoniem EUR nolūkā apkarot spīdzināšanu 
un izskaust nāvessodu.  

Galveno uzmanību revidenti pievērsa tam, kā tika piešķirti līdzekļi, un vai tika sasniegti ilgtspējīgi 
rezultāti. Revidenti pārbaudīja 31 projektu un apmeklēja Apvienoto Karalisti, Kongo 
Demokrātisko Republiku, Gruziju un Dienvidāfriku, kā arī pārbaudīja dokumentus projektiem, kas 
attiecās uz Ķīnu un Amerikas Savienotajām Valstīm. Lai gan finansējums parasti bija pienācīgi 
piešķirts, Komisija nepietiekami ņēma vērā cilvēktiesību prioritātes katrā valstī. Projekti bieži vien 
nebija pietiekami koordinēti ar citām ES darbībām, tādām kā attīstības atbalsts un politiskais 
dialogs. Projektus parasti īstenoja motivētas organizācijas, kurām ir labas specializētās zināšanas, 
taču to atlase nebija pietiekami stingra.  

“Neraugoties uz starptautiskās sabiedrības pūliņiem, spīdzināšana pastāv, un 58 valstīs vēl 
joprojām piemēro nāvessodu,” paziņoja par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Klauss Heiners 
Lēne (Klaus-Heiner Lehne). “ES finansējums šajā jomā ir visai pieticīgs un sadrumstalots 
projektiem visā pasaulē, tāpēc pieejamie līdzekļi ir jāizlieto efektīvi.”  

Lai gan projekti parasti bija izmaksu ziņā lietderīgi un ilgtspējīgi, sistēmas to ietekmes mērīšanai 
bija diezgan vājas, secināts ziņojumā. Projektiem, kas sniedz tiešu palīdzību upuriem, ietekme ir, 
taču tie attiecas uz relatīvi nelielām mērķgrupām. Projektus, kas bija virzīti uz juridiskām vai 
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politikas virzienu reformām, negatīvi ietekmēja nelabvēlīgs politiskais konteksts. Piemēram, 
projekts, kas 17 valstīs bija vērsts uz nāvessoda atcelšanu, sekmīgi uzlaboja sabiedrības 
informētību, veicināja pārredzamību, pastiprināja sadarbības tīklus un paaugstināja pilsoniskās 
sabiedrības spējas. Tomēr tas neguva sekmes būtiskāko mērķu sasniegšanā, piemēram, attiecībā 
uz nāvessoda atcelšanu vai vismaz moratorija noteikšanu nāvessoda izpildei. 

Atbalstītās NVO ir ļoti atkarīgas no finansiālas palīdzības, un tikai dažos projektos bija ietverti 
pasākumi to pašpietiekamības palielināšanai. 

Ziņojumā revidenti sniedz vairākus ieteikumus, kas attiecas uz finanšu resursu mērķtiecīgu 
novirzīšanu, labāku saskaņotību ar citām ES darbībām, projektu priekšlikumu atlasi un 
uzlabošanu, darbības rezultātu mērīšanu un labuma guvēju organizāciju pašpietiekamību.  

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) sniedz atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai trešās valstīs. 2007.–2013. gada plānošanas periodā tam atvēlētais 
kopējais budžets bija 1,1 miljards EUR. Lielākā daļa EIDHR finansējuma tiek piešķirta pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām dotāciju veidā projektu īstenošanai. EIDHR ir galvenais instruments, ar 
kura palīdzību iespējams veicināt spīdzināšanas novēršanu, spīdzināšanas upuru rehabilitāciju un 
nāvessoda atcelšanu. 

ERP sniegto ieteikumu kopsavilkums 

1. Precīzāk jānovirza pieticīgie resursi. 
2. Jāuzlabo koordinācija ar citām ES darbībām. 
3. Jāuzlabo projektu atlase. 
4. Labāk jāizmanto iespējas uzlabot projektu priekšlikumus, ja vērtētāji konstatējuši 

izstrādes trūkumus. 
5. Jāpilnveido darbības rezultātu mērīšanas sistēma. 
6. Vairāk uzmanības jāpievērš labuma guvēju organizāciju ilgtspējai. 

 


