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Luxembourg, den 14. juni 2018

EU's støtte til Sahel bidrog til at forbedre den indre
sikkerhed, men fremskridtene er stadig langsomme, siger
revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's Sahelmissioner bidraget til at
styrke de indre sikkerhedsstyrker i Niger og Mali, men fremskridtene har været langsomme
som følge af vanskelige vilkår og operationel ineffektivitet.
EU gennemfører under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik civile missioner i Niger og Mali, der leverer
undervisning, rådgivning og udstyr med henblik på at styrke kapaciteten hos de nationale indre
sikkerhedsstyrker. Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) planlægger og styrer
operationerne, og Europa-Kommissionen forvalter budgetterne. Finansieringen udgjorde 69 millioner euro
til Niger i perioden 2012-2017 og 66 millioner euro til Mali i perioden 2014-2017.
"Usikkerhed i Sahelregionen i Vestafrika har en negativ indvirkning på udviklingen i regionen og Den
Europæiske Unions interesser," siger Bettina Jakobsen, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der
er ansvarligt for beretningen. "EU's missioner i Niger og Mali har spillet en vigtig rolle, men fremskridtene
med hensyn til at styrke kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker har været langsomme og begrænsede."
Revisorerne konstaterede, at missionernes personale ikke modtog tilstrækkelig praktisk vejledning og, i
Nigers tilfælde, undervisning forud for udsendelsen. EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen ydede ikke
tilstrækkelig støtte og anvendte i nogle tilfælde procedurer, der var uegnede til forholdene på stedet.
Revisorerne påpegede mangler, som påvirkede EU-missionernes operationelle effektivitet. Disse mangler
skyldtes en kombination af toårige mandater og årlige budgetter, som ikke tilskynder til mellem- og
langsigtet planlægning, samt det høje antal ledige stillinger. Det er ikke hensigten, at missionerne skal være
permanente, men der foreligger ikke nogen klar exitstrategi, siger revisorerne.
Missionerne adresserede bæredygtighed, men med begrænset succes. Dette skyldtes dels værtslandenes
manglende ejerskab, dels at missionerne ikke afsatte tilstrækkelige ressourcer til at sikre bæredygtighed og
opfølgning på den givne undervisning og det leverede udstyr.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Missionerne led under svage resultatindikatorer, og de overvågede og evaluerede ikke fuldførelsen af
opgaverne på fyldestgørende vis, siger revisorerne. EU-Udenrigstjenestens konsekvensanalyser var ikke
knyttet til overvågning og evaluering.
Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om at:
•

træffe foranstaltninger til at forbedre missionernes operationelle effektivitet

•

forbedre besættelsesgraden for stillinger i missionerne

•

fastsætte mandater og budgetter, som svarer til operationerne, og fastsætte en exitstrategi

•

øge fokus på bæredygtighed

•

forbedre indikatorer, overvågning og evaluering.

Bemærkninger til redaktører
Niger og Mali er skrøbelige stater i Vestafrika. De er unge parlamentariske demokratier med svage
økonomier og offentlige forvaltninger under udvikling. De to lande er placeret som henholdsvis nummer
187 og 175 ud af de 188 lande, som er opført i indekset for menneskelig udvikling for 2016, og er hjemsted
for nogle af de fattigste mennesker i verden. Niger og Mali er henholdsvis det sjette og det ottende største
land i Afrika og er beliggende i den sydlige del af Saharaørkenen. Mange migranter passerer igennem disse
to lande på vej til deres endelige bestemmelsessted.
Trods en fredsaftale underskrevet i juni 2015 og tilstedeværelsen af udenlandske fredsbevarende styrker er
ekstremistiske grupper stadig aktive i det nordlige Mali, og de nationale sikkerhedsstyrker står over for en
række udfordringer. Der er fortsat et højt antal ofre og mange terrorangreb. Nigers sikkerhed trues af
ustabiliteten i nabolandene Libyen, Nigeria og Mali. Regeringen står over for udfordringer såsom
bekæmpelsen af menneskehandel og andre ulovlige aktiviteter.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til gode.
Særberetning nr. 15/2018 "Styrkelse af kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker i Niger og Mali: Kun
begrænsede og langsomme fremskridt" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EUsprog.
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