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EU's støtte til De Store Søers Område i Afrika når frem, 
men kan være for dyr, siger revisorerne 
EU's humanitære bistand til flygtninge fra konflikter i De Store Søers Område i Afrika imødegår 
de særlige udfordringer, landene står over for, men kan være for dyr at levere, fremgår det af 
en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. På trods af de vanskelige arbejdsbetingelser 
har EU-støtten ydet et værdifuldt bidrag til løsningen af problemerne, men der er en række 
svagheder i den måde, støtten forvaltes på, siger revisorerne. Der er brug for flere oplysninger 
fra FN og deres partneragenturer om, hvordan pengene bruges. 

Revisorerne undersøgte Europa-Kommissionens humanitære støtte i Demokratiske Republik Congo, 
Uganda, Rwanda, Burundi og Tanzania i perioden 2011-2015, som beløb sig til ca. 300 millioner euro. De 
konkluderede, at støtten generelt blev forvaltet effektivt. I en situation med stadig voksende humanitære 
behov og begrænsede midler er produktivitet imidlertid stadig mere vigtig. De undersøgte budgetter var 
ikke tilstrækkelig detaljerede, og det blev ikke vurderet, om de foreslåede udgifter var rimelige. Ca. 
halvdelen af EU-støtten blev anvendt gennem FN-agenturer, og når FN indgik underleverandøraftaler om 
aktiviteterne, var der ingen oplysninger om, hvor meget der reelt gik til modtagerne.  

"Jeg er bekymret over, at Kommissionen ikke har de tal, som den har brug for til at kontrollere, om støtten 
leveres på den mest produktive og økonomiske måde", udtaler Karel Pinxten, det medlem af 
Revisionsretten, som er ansvarligt for denne beretning. "Jo flere led der er i kæden mellem EU-
skatteyderen og de mennesker, der lider nød, jo sværere bliver det. Kommissionen bør lægge pres på FN-
agenturer som UNHCR og Verdensfødevareprogrammet samt NGO'er for at få flere oplysninger om, 
hvordan EU's penge bliver brugt. Ellers risikerer støtten at blive for dyr." 

Revisorerne konstaterede, at der manglede dokumentation til fastlæggelse af geografiske prioriteter og 
vurdering af projektforslag. Det var derfor ikke muligt at afgøre, om de valgte projekter opfyldte de 
relevante kriterier, og om det var de mest relevante projekter, der blev udvalgt.  

Overvågningsrammen var passende i betragtning af de vanskelige arbejdsvilkår. Rapporterne fra partnerne 
kom imidlertid ofte for sent, og det begrænsede deres anvendelighed. Den ekspertise, som Kommissionens 
personale på stedet besad, var nyttig for de partnere, der blev finansieret, men rapporteringen fra 
besøgene på stedet var ikke tilstrækkelig dækkende. På grund af utilstrækkelig registrering af opfølgningen 
på de rejste problemer var det ikke muligt at sikre, at disse blev løst på en tilfredsstillende måde. På et 
mere overordnet plan er der ingen rapportering om gennemførelsesplanen for den humanitære indsats 
med en oversigt over resultaterne og de indhøstede erfaringer. 
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Generelt var de resultater, der blev opnået i forbindelse med de undersøgte projekter, tilfredsstillende. Én 
partner formåede dog at anvende det meste af sit budget, men nåede kun en lille procentdel af de 
planlagte resultater. I nogle få tilfælde var begrundelsen for forlængelse af frister og supplerende 
budgetter ikke klar. Selv om det er bredt accepteret af Kommissionen og blandt andre donorer, at det er 
hensigtsmæssigt at sammenkoble nødhjælp, rehabilitering og udvikling, er der meget få eksempler på, at 
dette er gjort i praksis. Hvis ikke dette mål forfølges meget aktivt, er der ifølge revisorerne en fare for, at 
det ikke vil være muligt at gå fra humanitær bistand til udviklingsbistand. 

Bemærkninger til redaktører 

De Store Søers Område har oplevet nogle af de værste konflikter på det afrikanske kontinent i løbet af de 
seneste årtier. I det østlige Congo fortsætter væbnede grupper med at krænke menneskerettighederne: 
afpresning og plyndring ledsaget af voldshandlinger som voldtægt, bortførelse og tvangsrekruttering af 
børnesoldater. Den deraf følgende humanitære krise i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er en 
af verdens mest komplekse og langvarige nødsituationer i et af verdens fattigste lande.  

Der anslås at være 1,6 millioner internt fordrevne personer i DR Congo og ca. 437 000 congolesiske 
flygtninge i nabolandene, navnlig i Burundi, Rwanda, Uganda og Tanzania. Urolighederne i Burundi i 2015 
har øget det samlede antal flygtninge med ca. 236 000. EU's støtte består i tilvejebringelse af husly, 
fødevarer, sundhedspleje og andre basale serviceydelser. Kommissionen arbejder tæt sammen med 
NGO'er, FN-agenturer og andre internationale organisationer. 

I denne beretning fremsætter revisorerne bemærkninger om en lang række emner, og selv om den 
overordnede konklusion er positiv, mener de, at der er en række vigtige problemer, som skal løses på kort 
sigt. 

De fremsætter derfor følgende anbefalinger for at sætte Kommissionen i stand til at forbedre sin 
forvaltning af humanitær bistand i og uden for De Store Søers Område i Afrika. 

• Kommissionen bør være mere gennemsigtig i sin projektudvælgelsesprocedure.  
• Omkostningerne til projektforslag bør analyseres bedre, inden forslagene accepteres  
• Kommissionen bør klart angive, i hvilket omfang der er taget hånd om de spørgsmål, som er rejst 

med henblik på opfølgning  
• Mere omfattende og rettidig rapportering fra partnere og medarbejdere på stedet bør muliggøre 

hurtig indgriben  
• Kommissionen bør indføre et samlet rapporteringssystem for gennemførelsesplanen for den 

humanitære indsats  
• Kommissionen bør etablere en klar forbindelse mellem de resultater, der opnås ved projektet, og 

den vurdering, der foretages med henblik på afholdelse af betalingen  
• Forlængelser af frister og yderligere finansiering til projekter bør være klart begrundede  
• Kommissionen bør prioritere sammenkoblingen af nødhjælp, rehabilitering og udvikling  

Særberetning nr. 15/2016 "Forvaltede Kommissionen den humanitære bistand til konfliktramte 
befolkningsgrupper i De Store Søers Område i Afrika effektivt?" foreligger på 23 EU-sprog. 

 


