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Att avskaffa tortyr och dödsstraff: EU-medlen ”måste 
riktas bättre”, säger EU:s revisorer 
EU-medel som går till projekt som syftar till att avskaffa tortyr och dödsstraff i världen 
måste riktas bättre, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Projekt som 
får EU-medel har effekt, säger revisorerna. Men alltför ofta är de dåligt riktade och har 
begränsad täckning därför att finansieringen är alltför utspridd. 

EU är djupt engagerat i kampen för att förhindra och utrota alla former av tortyr och annan 
misshandel och avskaffa dödsstraffet i hela världen. EU arbetar via olika diplomatiska kanaler och 
ger bidrag till frivilligorganisationer via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 
rättigheter (EIDMR). Under perioden 2007–2013 fördelade kommissionen runt 180 EIDMR-bidrag 
för drygt 100 miljoner euro till projekt som gällde kampen mot tortyr och dödsstraff.  

Revisorerna koncentrerade granskningen på hur finansieringen var fördelad och undersökte om 
hållbara resultat uppnåddes. De granskade 31 projekt, besökte Storbritannien, Demokratiska 
republiken Kongo, Georgien och Sydafrika och gjorde skrivbordsgranskningar av projekt i Kina och 
Förenta staterna. De konstaterade att finansieringen i allmänhet fördelades väl, men att 
kommissionen inte tog tillräcklig hänsyn till prioriteringarna för varje partnerland avseende 
mänskliga rättigheter. Projekten var ofta dåligt samordnade med andra EU-insatser, som 
traditionellt utvecklingsstöd och politisk dialog. Projekten genomfördes i regel av motiverade 
organisationer med goda expertkunskaper, men projekturvalet var inte tillräckligt rigoröst. 

”Trots det internationella samfundets ansträngningar förekommer fortfarande tortyr och 
58 länder tillämpar fortfarande dödsstraff”, säger Klaus-Heiner Lehne, den ledamot vid 
revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”EU-finansieringen på det här området är mycket 
blygsam och utspridd på många länder, så de pengar som finns tillgängliga måste användas 
ändamålsenligt.”  

Trots att projekten i allmänhet var kostnadseffektiva och hållbara var systemen som mäter 
effekterna ganska bristfälliga, enligt rapporten. I de projekt som gav direkt stöd till offer var 
effekten märkbar, men begränsad till relativt små målgrupper. Projekt som arbetade för rättsliga 
eller politiska reformer motverkades av ogynnsamma politiska förhållanden. Ett projekt som 
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arbetade för att bekämpa dödsstraffet i 17 länder lyckades öka allmänhetens medvetenhet, 
verka för öppenhet, stärka nätverk och koalitioner och öka det civila samhällets kapacitet. Men 
det var inte lika framgångsrikt när det gällde konkretare mål, som att avskaffa dödsstraffet eller 
åtminstone införa ett moratorium för avrättningar. 

De frivilligorganisationer som får stöd är fortfarande starkt beroende av ekonomiskt stöd och 
endast ett fåtal av dem hade verksamheter som syftade till att göra dem mer självförsörjande. 

I rapporten lämnar revisorerna flera rekommendationer som avser de ekonomiska resursernas 
inriktning, bättre samordning med andra EU-insatser, urval och förbättring av projektförslag, 
resultatmätning och stödmottagande organisationernas självförsörjning.  

Meddelande till redaktörer 

Det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) ger bidrag till 
projekt som främjar demokrati och mänskliga rättigheter i länder utanför EU. Under perioden 
2007–2013 fick EIDMR en total budget på 1,1 miljard euro. Merparten av EIDMR:s medel betalas 
ut i form av bidrag till organisationer i det civila samhället så att de kan genomföra projekt. 
EIDMR är det huvudsakliga instrumentet för att förhindra tortyr, rehabilitera tortyroffer och 
avskaffa dödsstraffet. 

Våra rekommendationer i korthet: 

1. Rikta de blygsamma resurserna bättre. 
2. Förbättra samordningen med andra EU-insatser. 
3. Förbättra urvalet av projekt. 
4. Bättre utnyttja möjligheterna att förbättra projektförslagen i de fall där bedömarna har 

hittat brister i utformningen. 
5. Vidareutveckla ramen för resultatmätning. 
6. Satsa mer på att öka hållbarheten i stödmottagande organisationer. 

 


