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EU:s utvecklingsbistånd till Myanmar/Burma: EU spelade 
en ledande roll och reagerade aktivt men det fanns brister 
i genomförandet, säger EU:s revisorer 
EU har spelat en ledande roll genom att stödja utvecklingsprioriteringar i Myanmar/Burma och 
har gett landet mycket stora anslag, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Det 
fanns dock brister i kommissionens bedömning av behoven och i genomförandet av EU:s stöd. 

Revisorerna undersökte huruvida utrikestjänsten och Europeiska kommissionen stödde noggrant 
fastställda utvecklingsprioriteringar i Myanmar/Burma. För perioden 2012–2020 har EU anslagit nästan en 
miljard euro till landet. 

”Europeiska utrikestjänsten och kommissionen reagerade snabbt på de politiska förändringarna i 
Myanmar/Burma, men vår övergripande slutsats är att EU:s utvecklingsstöd till landet har varit bara delvis 
ändamålsenligt” sade Karel Pinxten, den ledamoten av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Under den period som granskats (2012–2016) genomgick Myanmar/Burma en svår politisk och ekonomisk 
omställning. Faktorer som naturkatastrofer, etniska konflikter och lokala aktörers och myndigheters 
begränsade kapacitet hindrade utvecklingsarbetet. 2016 och 2017 skedde nya våldsutbrott mot den 
muslimska minoriteten rohingya i delstaten Rakhine, som ledde till en humanitär kris av enorma mått. 
Återkommande våldshändelser i den här regionen förvärrar konflikten och hindrar humanitära insatser och 
utvecklingsinsatser.  

När det gäller bedömningen av behoven gjorde kommissionen inte tillräckliga geografiska prioriteringar 
inom landet, säger revisorerna. Sådana prioriteringar kunde ha gett EU:s stöd ökad effekt. Att öka de 
inhemska statsinkomsterna fanns inte med bland prioriteringarna, trots att det är en nyckelfaktor för 
Myanmars utveckling. EU:s och enskilda medlemsstaters gemensamma programplanering var ett positivt 
framsteg. Men samordningen mellan de generaldirektorat som hanterar utvecklingsbistånd och humanitärt 
bistånd i områden med långvariga krissituationer fungerade inte bra.  

De valda åtgärderna var inriktade på landets utvecklingsprioriteringar, men förseningar förekom, säger 
revisorerna. Genomförandet av de EU-finansierade fondprogrammen som FN förvaltade påverkades av att 
budgetmedlen för programverksamhet utnyttjades långsamt. Bestämmelserna om kostnadskontroll i 
avtalen mellan EU och FN hade liten inverkan.  
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Varierande resultat uppnåddes inom de granskade projekten, menar revisorerna. Endast hälften 
levererade den output som planerats, främst beroende på förseningar i genomförandet. Brister noterades 
också i kvaliteten på projektindikatorer och projektövervakning. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen och utrikestjänsten 

• förbättrar inriktningen på stödområdena för att öka biståndets effekter, 

• stärker samordningen mellan generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling och generaldirektoratet 
för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo), 

• motiverar och dokumenterar tilldelningen av medel till sektorer och för åtgärder, 

• ökar kostnadseffektiviteten i åtgärder med flera givare, 

• stärker övervakningen av information om output och utfall, 

• förbättrar projektförvaltningen och ser till att EU:s åtgärder blir mer synliga, 

• igen undersöker möjligheten att föra in delstaten Rakhine i den gemensamma fredfondens behörighetsområde. 

Meddelande till redaktörer 

Efter flera decennier av auktoritärt styre har Myanmar/Burma genomgått en politisk och ekonomisk 
omställning under en i huvudsak civil regering som tillträdde i mars 2011. Regeringen har inlett en rad 
reformer avsedda att förändra landets politiska, demokratiska och socioekonomiska situation.  

Under perioden 2012–2016 ökade landets BNP med i genomsnitt 7,5 % per år. Arbetskraften är ung och 
landet är rikt på naturtillgångar som gas, timmer, guld och ädelstenar. Direktinvesteringarna i landet ökar 
stort. 

Befolkningen består av flera olika etniska grupper, och spänningar mellan etniska och religiösa grupper 
kvarstår. Regeringen har tecknat landsomfattande avtal om vapenvila med några etniska arméer men 
fredsprocessen går långsamt framåt. Etniska spänningar förekommer främst i delstater med andra etniska 
grupper än bamarfolket (landets majoritetsbefolkning), särskilt i delstaterna Shan, Kachin och Rakhine 
längs gränserna. Den muslimska minoriteten rohingya i delstaten Rakhine blev i praktiken statslösa när den 
burmesiska medborgarskapslagen trädde i kraft 1982.  

För att uppmuntra reformprocessen upphävde EU i april 2012 tillfälligt sanktionerna mot regeringen och 
fram till 2013 hade alla sanktioner utom vapenembargot upphävts. EU öppnade också ett kontor i Yangon, 
som blev en fullt utbyggd EU-delegation 2013. 

Landet har mottagit stöd från många givare. Under perioden 2012–2016 motsvarade åtagandena från 
givare från alla källor totalt över åtta miljarder US-dollar. 

Särskild rapport nr 4/2018 EU:s stöd till Myanmar/Burma finns på 23 EU-språk på revisionsrättens 
webbplats (eca.europa.eu). 

 

 


