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EU's udviklingsbistand til Myanmar/Burma: EU spillede 
en ledende rolle og gav en aktiv reaktion, men der var 
mangler i gennemførelsen, siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU spillet en ledende rolle med 
hensyn til at støtte udviklingsprioriteter i Myanmar/Burma og tildelt landet betydelig 
finansiering. Der var imidlertid mangler i Europa-Kommissionens vurdering af behovene og i 
implementeringen af EU-bistanden. 

Revisorerne undersøgte, om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Europa-Kommissionen støttede 
veletablerede udviklingsprioriteter i Myanmar/Burma. EU har i alt afsat næsten én milliard euro til 
landet i perioden 2012-2020. 

"Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen reagerede hurtigt på de politiske ændringer i 
Myanmar/Burma, men samlet set konkluderer vi, at EU's udviklingsstøtte til landet kun har været delvis 
effektiv," siger Karel Pinxten, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
beretningen. 

I den periode (2012-2016), revisionen omfattede, oplevede Myanmar/Burma en vanskelig periode med 
politiske og økonomiske forandringer. Faktorer som naturkatastrofer, etniske konflikter og de lokale 
aktørers og myndigheders begrænsede kapacitet hæmmede indsatsen for udvikling. I 2016 og 2017 
blussede volden på ny op mod det muslimske rohingyamindretal i staten Rakhine, hvilket førte til en 
enorm humanitær krise. Tilbagevendende voldsepisoder forværrer konflikten og hindrer en humanitær 
og udviklingsmæssig indsats i regionen.  

Med hensyn til behovsvurdering siger revisorerne, at Kommissionen ikke vurderede de geografiske 
prioriteter i landet tilstrækkeligt. En sådan prioritering kunne have øget indvirkningen af EU-støtten. 
Mobiliseringen af indenlandske indtægter indgik ikke i prioriteringerne, selv om den er en central faktor 
for landets udvikling. EU's og de enkelte medlemsstaters fælles programmering var et positivt skridt. 
Samordningen mellem de GD'er, der forvaltede udviklingsbistanden og den humanitære bistand i 
områder i langvarig krise, fungerede ikke godt.  

De udvalgte aktioner var rettet mod landets udviklingsprioriteringer, men ifølge revisorerne var der 
forsinkelser. Implementeringen af de EU-finansierede FN-forvaltede trustfondsprogrammer blev 
påvirket af langsom budgetabsorption i programaktiviteterne. Bestemmelserne om omkostningskontrol 
i EU-FN-kontrakterne havde kun ringe virkning.  
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Revisorerne anfører, at de resultater, der blev nået under de reviderede projekter varierede. Kun 
halvdelen af dem leverede de planlagte output, navnlig på grund af forsinkelser i implementeringen. Der 
konstateredes også svagheder i kvaliteten af projektindikatorerne og projektovervågningen. 

Revisorerne anbefaler, at Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: 

• fokuserer bedre på støtteområderne for at øge indvirkningen af bistanden 

• styrker samordningen mellem Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling og 
Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan 

• begrunder og dokumenterer tildelingen af finansiering til sektorer og aktioner 

• øger multidonoraktionernes omkostningseffektivitet 

• styrker overvågningen af oplysningerne om output og udfald 

• forbedrer projektforvaltningen og sikrer, at EU-aktionerne er mere synlige 

• igen undersøger muligheden for at henføre staten Rakhine til Joint Peace Funds kompetenceområde. 

Bemærkninger til redaktører 

Efter flere årtier med autoritært styre har Myanmar/Burma gennemgået en økonomisk og politisk 
overgang under en overvejende civil regering, der tiltrådte i marts 2011. Regeringen har igangsat en 
række reformer, der er udformet med henblik på at ændre landets politiske, demokratiske og 
socioøkonomiske situation.  

Op gennem perioden 2012-2016 voksede landets BNP med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 7,5 %. 
Arbejdsstyrken er ung, og landet er rigt på naturressourcer såsom gas, træ, guld og smykkesten. Landet 
nyder godt af en væsentlig vækst i direkte investeringer. 

Befolkningen omfatter mange etniske grupper, og der er til stadighed spændinger mellem etniske 
grupper og religiøse samfund. Regeringen har undertegnet en landsdækkende våbenhvileaftale med en 
række etniske hære, men fredsprocessen går kun langsomt fremad. Etniske spændinger er 
fremherskende i stater med ikke-bamaretniske grupper, især i grænseregionerne i staterne Shan, Kachin 
og Rakhine. Det muslimske rohingyamindretal i staten Rakhine blev effektivt gjort statsløst, da den 
burmesiske lov om statsborgerskab fra 1982 trådte i kraft.  

For at fremme reformprocessen suspenderede EU i april 2012 sanktionerne mod regeringen og havde 
i 2013 ophævet al anden embargo end våbenembargoen. EU åbnede også et kontor i Yangon, som 
i 2013 blev en fuldt udviklet EU-delegation. 

Landet har modtaget støtte fra mange donorer. I perioden 2012-2016 udgjorde donorforpligtelserne fra 
samtlige kilder over 8 milliarder USD. 

Særberetning nr. 4/2018 "EU's bistand til Myanmar/Burma" foreligger på Revisionsrettens websted 
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

 


