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Luxemburg, 14 juni 2018

EU-steun voor de Sahel leidde tot een verbetering van de
binnenlandse veiligheid, maar de vooruitgang verloopt
langzaam, aldus de controleurs.
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer hebben de EU-Sahel-missies geholpen
om de binnenlandse veiligheidstroepen in Niger en Mali te versterken, maar de vooruitgang
verloopt langzaam door de moeilijke omstandigheden en operationele inefficiëntie.
De EU heeft civiele missies in Niger en Mali in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en
defensiebeleid, die voorzien in opleiding, advies en uitrusting ter versterking van de capaciteit van de
nationale troepen die verantwoordelijk zijn voor de binnenlandse veiligheid. De Europese Dienst voor
extern optreden (EEAS) plant en beheert operaties; de Europese Commissie beheert de begroting. De
financiering voor Niger bedroeg voor de periode 2012-2017 69 miljoen EUR en die van Mali 66 miljoen EUR
voor de periode 2014-2017.
“Onveiligheid in de West-Afrikaanse Sahel-regio heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van de
regio en de belangen van de Europese Unie”, aldus Bettina Jakobsen, het lid van de Europese Rekenkamer
dat verantwoordelijk is voor het verslag. “De EU-missies in Niger en Mali hebben een belangrijke rol
gespeeld, maar de vooruitgang met betrekking tot het versterken van de capaciteit van de binnenlandse
veiligheidstroepen verloopt langzaam en is beperkt.” De controleurs constateerden dat het personeel van
de missie geen adequate praktische begeleiding of, in het geval van Niger, opleiding ter voorbereiding van
de inzet had gekregen. De EDEO en de Commissie boden niet genoeg ondersteuning en pasten in sommige
gevallen procedures toe die niet geschikt waren voor de omstandigheden ter plaatse.
De controleurs stelden tekortkomingen vast die de operationele efficiëntie van de EU-missies
beïnvloedden. Deze tekortkomingen waren te wijten aan een combinatie van tweejarige mandaten en
jaarlijkse begrotingen, die niet bevorderlijk zijn voor de middellange- of langetermijnplanning, alsook een
groot aantal vacatures. Hoewel de missies niet van permanente aard zijn, is er geen duidelijke exitstrategie,
aldus de controleurs.
De missies bogen zich over de duurzaamheid, maar zonder veel succes Dit was deels te wijten aan een
gebrek aan eigen verantwoordelijkheid bij de gastlanden, en deels aan het feit dat de missies geen
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passende middelen hebben ingezet om de duurzaamheid te waarborgen en follow-up te geven aan de
verstrekte opleiding en uitrusting.
De missies hadden te lijden onder zwakke prestatie-indicatoren en monitorden en evalueerden de
vervulling van taken niet naar behoren, aldus de controleurs. De effectbeoordelingen van de EDEO hielden
geen verband met monitoring en evaluatie.
De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de EDEO en de Commissie:
•

neem maatregelen om de operationele efficiëntie van de missies te verbeteren;

•

verbeter de bezettingsgraad van posten voor personeel bij de missies;

•

stel mandaten en budgetten vast die berekend zijn op de operaties en voorzie in een exitstrategie;

•

zorg voor een sterkere gerichtheid op duurzaamheid;

•

verbeter de indicatoren, monitoring en evaluatie.

Noot voor de redactie
Niger en Mali zijn fragiele staten in West-Afrika. Het zijn jonge parlementaire democratieën met zwakke
economieën en overheden die in ontwikkeling zijn. Met respectievelijk de 187e en 175e plaats (van 188
landen) op de menselijke ontwikkelingsindex 2016 herbergen ze enkele van de armste bevolkingen op de
wereld. Niger en Mali zijn het op vijf, respectievelijk zeven na grootste Afrikaanse land en bevinden zich in
het zuidelijke deel van het woestijngebied van de Sahara. Veel migranten trekken door deze twee landen
op weg naar hun eindbestemming.
Ondanks het feit dat in juni 2015 een vredesakkoord werd ondertekend en er buitenlandse vredestroepen
aanwezig zijn, zijn er nog steeds extremistische groeperingen actief in Noord-Mali en staan de nationale
veiligheidstroepen voor een aantal uitdagingen. Het aantal incidenten blijft hoog en er vinden veel
terreuraanslagen plaats. De veiligheid in Niger wordt bedreigd door de instabiliteit van de buurlanden
Libië, Nigeria en Mali. De regering heeft te maken met uitdagingen zoals de bestrijding van mensenhandel
en andere illegale activiteiten.
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsmede
aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het bedrijfsleven
en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de
aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau van acceptatie
onderstreept het voordeel van ons werk voor burgers van de EU.
Speciaal verslag nr. 15/2018 “De capaciteit van de binnenlandse veiligheidstroepen versterken in Niger en
Mali: slechts beperkte en trage vooruitgang” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
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