
DA 

 

 
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. 
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talsmand T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressesekretær T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 31. august 2017 

 
 

Trustfonden for Den Centralafrikanske Republik et "positivt 
resultat," siger EU's revisorer 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret kan den allerførste EU-trustfond, der er 
oprettet i Afrika regnes for et "positivt resultat". EU's Bêkou-trustfond for Den 
Centralafrikanske Republik har tiltrukket bistand, og de fleste af projekterne har leveret de 
forventede output, selv om der kun har meldt sig få nye donorer. Fonden giver også EU større 
synlighed i regionen, siger revisorerne. 

Bêkou-fonden, der blev oprettet i juli 2014, var den første EU-trustfond, Europa-Kommissionen 
har forvaltet. Donorerne er EU, Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Italien og Schweiz, som har 
givet tilsagn om i alt 146 millioner euro med det mål at hjælpe Den Centralafrikanske Republik ud 
af krisen og støtte dens genopbygning. 

Revisorerne undersøgte, om oprettelsen af fonden var berettiget, hvor godt den blev forvaltet, 
og om den opfyldte sine mål. De konstaterede, at det havde været et rigtigt valg at oprette 
Bêkou-trustfonden, og at fondens udformning var passende, selv om der hverken forelå en 
formel vurdering af valget af finansieringsinstrument eller en omfattende behovsanalyse. Ifølge 
revisorerne har forvaltningen af Bêkou-trustfonden endnu ikke opfyldt sit fulde potentiale Den 
har tiltrukket bistand, og de fleste af projekterne har leveret de forventede output, men den har 
kun haft begrænset indflydelse på koordineringen mellem interessenterne. Dens procedurer 
kunne blive bedre, og overvågningen og evalueringen er endnu ikke fuldt udviklet. 

"Bêkou betyder håb på sango, sproget i Den Centralafrikanske Republik," siger Bettina Jakobsen, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Vi håber 
meget, at fonden kan bidrage til at skabe grundlag for en bedre fremtid for landet." 

Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen for at medvirke til at forbedre udformningen og 
forvaltningen af Bêkou-fonden og andre EU-trustfonde udarbejder yderligere vejledning om valg 
af bistandsinstrument og om metoder til fastlæggelse af trustfondes omfang på grundlag af 
behovsanalyser. Kommission bør også forbedre donorkoordineringen, udvælgelsesprocedurerne 
og resultatmålingen. 
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Bemærkninger til redaktører 

En trustfond er en fond, der oprettes til et specifikt udviklingsformål med finansielle bidrag fra én 
eller flere donorer, ofte som reaktion på kriser såsom naturkatastrofer eller konflikter. Siden 
2013 har Kommissionen haft mulighed for at oprette "EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil" 
med henblik på akutte nødhjælpsforanstaltninger, foranstaltninger, der gennemføres efter 
katastrofefasen, eller tematiske foranstaltninger. 

Den Centralafrikanske Republik er et af verdens mindst udviklede og fattigste lande, og det ligger 
nederst på UNDP's 2016-indeks for menneskelig udvikling. Dette til trods for, at landet har 
betydelige mineralforekomster og andre ressourcer såsom uranreserver, råolie, guld, diamanter, 
kobolt, tømmer og vandkraft. Befolkningen på 4,5 millioner er spredt over et stort område på 
623 000 km2 (omtrent så stort som Frankrig og Belgien tilsammen). Landet opnåede 
selvstændighed i 1960 og har siden oplevet konflikter, dårlig regeringsførelse, stor fattigdom og 
ulighed samt manglende investeringer fra den private sektor. Situationen i dag er uholdbar, og 
over halvdelen af befolkningen har behov for humanitær bistand. Ca. 450 000 mennesker er 
internt fordrevne, og et tilsvarende antal er flygtet til nabolandene. 

Særberetning nr. 11/2017: "EU's Bêkou-trustfond for Den Centralafrikanske Republik: en lovende 
begyndelse trods visse mangler" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 
EU-sprog. 

 


