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Pressmeddelande 
Luxemburg den 21 januari 2021 

EU:s humanitära bistånd till 
utbildning behöver bli mer 
långsiktigt och nå fler flickor 
EU:s bistånd till utbildning i nödsituationer och utdragna kriser har under de senaste åren 
fungerat ganska väl med hjälp av relevanta stödprojekt. Men en rapport som Europeiska 
revisionsrätten offentliggör i dag visar även på flera brister. Totalt sett når EU:s stöd fler pojkar 
än flickor, trots att det oftare är flickorna som inte går i skolan i konfliktområden. Effektiviteten 
i EU:s bistånd skulle också gynnas av mer långsiktiga projekt, förbättrad kostnadsanalys och 
ökad hållbarhet för program för kontantstöd till utbildning. 

Uppskattningsvis 64 miljoner barn i utvecklingsländerna går inte i grundskolan. Hälften av dem 
bor i konfliktdrabbade områden. Genom att få tillgång till utbildning erbjuds de möjligheter till 
lärande och även omedelbart fysiskt skydd och livräddande kunskaper och färdigheter. 
Europeiska kommissionen har nyligen ökat utbildningsbiståndet till 10 % av det totala humanitära 
biståndet, vilket motsvarade omkring 160 miljoner euro 2019. 

Revisorerna konstaterade att EU:s bistånd bidrog till att återställa och bibehålla tillgången till 
säker utbildning av god kvalitet under humanitära kriser. Projekten var relevanta och väl 
samordnade, och kommissionen tog itu med de problem som den hade identifierat vid 
kontrollbesöken. Detta resulterade i att projekten kunde uppnå de flesta av sina mål. 

”EU har med relativt begränsade medel lyckats hjälpa många barn som inte går i skolan i 
krisdrabbade områden,” sade Hannu Takkula, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. ”Men EU:s bistånd till utbildning i nödsituationer behöver finjusteras för att bli lika 
effektivt och relevant som dess ädla syfte förtjänar.” 

De flesta projekten var för kortsiktiga (10–12 månader) för att täcka det fleråriga 
utbildningsbehovet för barn i utdragna kriser. Detta innebar att EU:s bistånd blev mindre 
effektivt och inte kunde bidra på bästa sätt till hållbara lösningar. När det gäller effektiviteten 
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rekommenderar revisorerna att kommissionen förbättrar kostnadsanalysen för att uppnå mer 
med samma summa pengar. 

Flickor löper större risk än pojkar att lämna skolan eftersom de i högre grad förväntas hjälpa till 
med hushållsarbete, riskerar att utsättas för våld eller ingår tidiga äktenskap. Revisorerna 
påpekar dock i sin rapport att andelen flickor som biståndet riktades mot eller nådde ut till inte 
återspeglade de större svårigheter som flickorna stod inför. 

Slutligen görs det inte mycket för att minska stödmottagarnas beroende av kontantstöd inom 
EU:s projekt för kontantstöd till utbildning. Revisorerna rekommenderar därför att kommissionen 
ska planera för att göra resultaten hållbara när det humanitära biståndet upphör, till exempel 
genom att främja självständighet och leda fler stödmottagande familjer vidare mot 
försörjningsmöjligheter. 

 
 

Bakgrundsinformation 

Genom kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära 
biståndsåtgärder (Echo) tillhandahåller EU humanitärt bistånd till dem som drabbats av 
katastrofer. Bistånd ges till många typer av utbildningsrelaterad verksamhet, såsom att bygga 
eller renovera klassrum, tillhandahålla utbildningsmaterial och möbler, utbilda lärare, 
tillhandahålla påskyndad utbildning för att hjälpa barn att återgå till skolan, öka föräldrarnas 
medvetenhet om vikten av utbildning och tillhandahålla kontantstöd till familjer så att barn kan 
gå i skolan. 
Den granskningsrapport som offentliggörs i dag omfattar projekt i Jordanien och Uganda, där 
EU:s åtaganden från 2017 till 2019 uppgick till 18 miljoner euro respektive 16 miljoner euro. 
Turkiet, som var den största mottagaren av EU-finansiering för utbildning i nödsituationer med 
84 miljoner euro, granskades vid en tidigare revision som offentliggjordes 2018. 

Särskild rapport 02/2021 EU:s humanitära bistånd till utbildning: hjälper barn i nöd men behöver 
bli mer långsiktigt och nå fler flickor finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 
EU-språk. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. 
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