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L-eliminazzjoni tat-tortura u l-piena tal-mewt: il-fondi tal-
UE "jridu jkunu mmirati aħjar", jgħidu l-awdituri 
Jeħtieġ li flus l-UE li jintnefqu fuq proġetti mmirati lejn l-eliminazzjoni tat-tortura u l-
piena tal-mewt madwar id-dinja jkunu mmirati aħjar, skont rapport ġdid mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. Proġetti li jirċievu l-appoġġ tal-UE qed ikollhom impatt, jgħidu l-
awdituri. Iżda wisq ta' spiss mhumiex qed ikunu mmirati tajjeb u g ħandhom ambitu 
limitat minħabba li l-finanzjament huwa mqassam iżżejjed. 

L-UE hija impenjata b'qawwa għall-prevenzjoni u l-qerda tal-forom kollha ta' tortura u ta' 
trattament ħażin ieħor kif ukoll għall-abolizzjoni tal-piena tal-mewt madwar id-dinja. L-Unjoni 
taħdem permezz ta' mezzi diplomatiċi u tipprovdi għotjiet lil NGOs permezz tal-Istrument 
Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR). Bejn l-2007 u l-2013, kien 
hemm madwar 180 għotja taħt l-EIDHR li jammontaw għal total ta' EUR 100 miljun immirati lejn 
il-ġlieda kontra t-tortura u l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt.  

L-awdituri ffukaw fuq kif il-finanzjament ġie allokat u jekk inkisbux riżultati sostenibbli. Huma 
eżaminaw 31 proġett, bi żjarat fir-Renju Unit, fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, fil-Georgia u 
fl-Afrika t'Isfel, u b'analiżijiet fl-uffiċċju ta' proġetti fiċ-Ċina u fl-Istati Uniti. Sabu li filwaqt li 
ġeneralment il-finanzjament kien allokat tajjeb, il-Kummissjoni ma ħaditx biżżejjed kont tal-
prijoritajiet tad-drittijiet tal-bniedem għal kull pajjiż. Ta' spiss il-proġetti ma kinux ikkoordinati 
tajjeb ma' azzjonijiet oħra tal-UE, bħall-appoġġ għall-iżvilupp u d-djalogu politiku. Ġeneralment, 
il-proġetti ġew implimentati minn organizazzjonijiet motivati b'għarfien espert tajjeb, iżda l-
għażla tagħhom ma kinitx rigoruża.  

“Minkejja sforzi mill-komunità internazzjonali, it-tortura tippersisti u 58 pajjiż għad għandhom il-
piena tal-mewt,” jgħid is-Sur Klaus-Heiner Lehne, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. "Il-finanzjament mill-UE f'dan il-qasam mhuwiex kbir wisq u huwa mqassam 
iżżejjed madwar id-dinja, għalhekk il-flus disponibbli għandhom jintnefqu b'mod effettiv".  
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Għalkemm b'mod ġenerali l-proġetti kienu kosteffettivi u sostenibbli, is-sistemi biex jitkejlu l-
impatti kienu pjuttost dgħajfa, jgħid ir-rapport. Proġetti li jipprovdu assistenza diretta lill-vittmi 
kellhom impatti tanġibbli, iżda kienu limitati għal gruppi fil-mira li kienu relattivament żgħar. 
Proġetti mmirati lejn riforma leġiżlattiva jew riforma tal-politika kienu mxekkla minn kuntesti 
politiċi sfavorevoli. Pereżempju, proġett li indirizza l-piena tal-mewt fi 17-il pajjiż irnexxielu jżid is-
sensibilizzazjoni tal-pubbliku, ippromwova t-trasparenza, saħħaħ in-netwerks u l-koalizzjonijiet, u 
żied il-kapaċità tas-soċjetà ċivili. Iżda kellu inqas suċċess fir-rigward tal-objettivi aktar sostanzjali 
tal-abolizzjoni tal-piena tal-mewt jew mill-inqas tal-istabbiliment ta' moratorji fuq l-
eżekuzzjonijiet. 

L-NGOs li kienu appoġġati jibqgħu dipendenti ħafna fuq l-appoġġ finanzjarju u ftit proġetti biss 
kienu jinkludu attivitajiet biex isiru aktar awtosostenibbli. 

Fir-rapport tagħhom, l-awdituri jagħmlu għadd ta' rakkomandazzjonijiet li jkopru l-immirar ta' 
riżorsi finanzjarji, il-koordinazzjoni aħjar ma' sforzi oħra tal-UE, l-għażla u t-titjib ta' proposti għal 
proġetti, il-kejl tal-prestazzjoni u l-awtosostenibbiltà ta' organizzazzjonijiet benefiċjarji.  

Noti lill-Edituri 

L-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) jipprovdi appoġġ 
għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi li mhumiex fl-UE. Għall-
perjodu 2007-2013, l-EIDHR ingħata baġit kumplessiv ta' EUR 1.1 biljun. Il-biċċa l-kbira mill-
finanzjament taħt l-EIDHR jiġi żborżat fil-forma ta' għotjiet li jingħataw lil organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili għall-iskop tal-implimentazzjoni ta' proġetti. L-EIDHR huwa l-istrument prinċipali 
għall-promozzjoni tal-prevenzjoni tat-tortura, ir-riabilitazzjoni ta' vittmi tat-tortura u l-abolizzjoni 
tal-piena tal-mewt. 

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-QEA fil-qosor: 

1. Immirar aħjar tar-riżorsi modesti; 
2. Titjib tal-koordinazzjoni ma' azzjonijiet oħra tal-UE; 
3. Titjib tal-għażla tal-proġetti; 
4. Użu aħjar tal-possibbiltajiet għat-titjib tal-proposti għal proġetti fejn l-assessuri jkunu 

identifikaw dgħufijiet fit-tfassil; 
5. Żvilupp ulterjuri tal-qafas ta' kejl tal-prestazzjoni; 
6. Fokus akbar fuq it-titjib tas-sostenibbiltà ta' organizzazzjonijiet benefiċjarji. 

 


