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EU:s bistånd till området kring de afrikanska stora 
sjöarna kommer fram men är kanske för dyrt, säger 
revisorerna 
EU:s humanitära bistånd till flyktingar i det konfliktdrabbade området kring de afrikanska stora 
sjöarna svarar mot de utmaningar som de står inför men kostar kanske för mycket att 
tillhandahålla, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Trots den svåra 
arbetssituationen har EU:s bistånd bidragit på ett värdefullt sätt till att åtgärda problemen, 
men det finns en del brister i hur biståndet förvaltas, säger revisorerna. Mer information 
behövs från FN och partnerorganen om hur pengarna används. 

Revisorerna granskade Europeiska kommissionens humanitära bistånd i Demokratiska republiken Kongo, 
Uganda, Rwanda, Burundi och Tanzania under perioden 2011–2015, vilket uppgick till cirka 300 miljoner 
euro. De kom fram till att biståndet överlag förvaltades på ett ändamålsenligt sätt. Men eftersom de 
humanitära behoven växer och medlen är begränsade blir frågan om effektivitet viktigare än någonsin. De 
budgetar som vi granskade var inte tillräckligt detaljerade och det fanns inga bedömningar av om de 
föreslagna kostnaderna var rimliga. Ungefär häften av EU:s bistånd gick via FN-organ och när FN lade ut sin 
verksamhet på entreprenad gjordes inga uppgifter tillgängliga om hur mycket pengar som faktiskt hade 
gått till stödmottagarna.  

”Jag är bekymrad över att kommissionen inte har tillgång de siffror som krävs för att man ska kunna 
kontrollera om biståndet tillhandahålls så effektivt och sparsamt som möjligt”, sade Karel Pinxten, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Ju fler länkar det finns i kedjan mellan EU:s 
skattebetalare och dem som befinner sig i nöd, desto svårare blir det. Kommissionen bör sätta press på FN-
organ som UNHCR och Världslivsmedelsprogrammet och också på frivilligorganisationer för att få mer 
information om hur EU-pengarna används. Annars finns det risk för att biståndet blir för dyrt." 

Revisorerna konstaterade att det saknades dokumenterat underlag för hur geografiska prioriteringar 
fastställdes och projektförslag bedömdes. Därför gick det inte att avgöra om de valda projekten uppfyllde 
kriterierna och om de lämpligaste projekten valdes ut.  

Övervakningsramen var tillfredsställande med tanke på den svåra arbetssituationen. Partnernas rapporter 
var dock ofta försenade och därmed mindre användbara. Expertkunskaperna hos kommissionens 
fältpersonal var till hjälp för de finansierade partnerna men rapporteringen från fältbesöken var inte 
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tillräckligt omfattande. Uppföljningen av problem dokumenterades inte ordentligt, vilket gjorde att man 
inte kunde garantera att de löstes på ett tillfredsställande sätt. På ett mer övergripande plan saknas 
rapportering om planen för genomförande av åtgärder för humanitärt bistånd med en överblick över 
resultat och dragna lärdomar. 

Överlag var de granskade projektens resultat tillfredsställande. En partner lyckades dock använda upp det 
mesta av sin budget utan att uppnå mer än en liten procentandel av de planerade resultaten. I några fall 
var motiveringen till tidsförlängningar och tilläggsbudgetar inte uppenbar. Det råder stor enighet mellan 
kommissionen och andra givare om att det vore önskvärt att knyta samman katastrof-, återanpassnings- 
och utvecklingsbistånd, men det finns mycket få exempel på att det görs i praktiken. Om man inte mycket 
aktivt strävar efter det målet finns det risk för att möjligheterna att gå från humanitärt bistånd till 
utvecklingsbistånd går förlorade. 

Meddelande till redaktörerna 

Området kring de afrikanska stora sjöarna har upplevt några av de senaste årtiondenas värsta konflikter i 
Afrika. I östra Kongo fortsätter väpnade grupper att kränka de mänskliga rättigheterna, bedriva utpressning 
och plundring och begå våldsbrott som våldtäkt, kidnappning och tvångsrekrytering av barn. Den 
humanitära kris i Demokratiska republiken i Kongo som detta har lett till är en av världens mest komplexa 
och utdragna krissituationer i ett av världens fattigaste länder.  

Det finns uppskattningsvis 1,6 miljoner internflyktingar i Demokratiska republiken Kongo och mer än 
437 000 kongolesiska flyktingar i grannländerna, främst Burundi, Rwanda, Uganda och Tanzania. 
Oroligheterna i Burundi 2015 ledde till att cirka 236 000 flyktingar lades till det totala antalet flyktingar. 
EU:s bistånd består av nödbostäder, livsmedel, hälso- och sjukvård och andra grundläggande tjänster. 
Kommissionen arbetar i nära samarbete med frivilligorganisationer, FN-organ och andra internationella 
organisationer. 

I rapporten kommenterar revisorerna en stor mängd olika problem, och även om den samlade slutsatsen 
är positiv anser de att det finns ett antal viktiga frågor som måste åtgärdas på kort sikt. 

Därför lämnar de följande rekommendationer som ska hjälpa kommissionen att förbättra förvaltningen av 
humanitärt bistånd i området kring de afrikanska stora sjöarna och på andra platser: 

• Kommissionen bör medge större insyn i urvalsförfarandet.  
• Kostnaderna i projektförslagen bör analyseras bättre innan de godkänns.  
• Kommissionen bör tydligt visa i vilken mån de problem som ska följas upp blir lösta.  
• Partnerna och fältpersonalen bör upprätta uttömmande rapporter i god tid så att åtgärder snabbt 

kan vidtas.  
• Kommissionen bör införa ett samlat rapporteringsystem för genomförandet av planen för 

genomförande av åtgärder för humanitärt bistånd.  
• Kommissionen bör göra en tydlig koppling mellan ett projekts uppnådda resultat och den 

bedömning som används vid utbetalning.  
• Förlängningar av projektens varaktighet och kompletterande finansiering till projekt bör tydligt 

motiveras.  
• Kommissionen bör prioritera att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och 

utvecklingsbistånd.  

Särskild rapport nr 15/2016: Förvaltade kommissionen det humanitära biståndet till konfliktdrabbade 
befolkningar i området kring de afrikanska stora sjöarna på ett ändamålsenligt sätt? Finns på 23 EU-språk. 

 


