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Förvaltningsfonden för Centralafrikanska republiken är en 
"framgång", säger EU:s revisorer 

EU:s allra första förvaltningsfond, som inrättades i Afrika, kan ses som en "framgång", enligt en 
ny rapport från Europeiska revisionsrätten. EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska 
republiken har attraherat bistånd och merparten av dess projekt har levererat den förväntade 
outputen, men få ytterligare givare har tillkommit. Fonden ökar också EU:s synlighet i regionen, 
säger revisorerna. 

Bêkou-fonden inledde verksamheten i juli 2014 och var den första i sitt slag som administreras av 
Europeiska kommissionen. Givarna är EU, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien och 
Schweiz som har utlovat totalt 146 miljoner euro för att stödja Centralafrikanska republikens väg 
ur krisen och landets återuppbyggnad. 

Revisorerna bedömde om det var motiverat att inrätta fonden, hur väl den administrerades och 
om den uppnådde sina mål. De konstaterade att valet att inrätta förvaltningsfonden Bêkou och 
dess utformning var lämpliga trots att det varken gjordes en formell bedömning av valet av 
finanseringsinstrument eller en heltäckande behovsanalys. Administrationen av Bêkou-fonden 
har ännu inte nått sin fulla potential, säger revisorerna. Även om den har attraherat bistånd och 
merparten av projekten levererade den förväntade outputen har den endast haft begränsat 
inflytande på samordningen mellan aktörer. Fondens förfaranden skulle kunna förbättras, och 
övervakningen och utvärderingen är ännu inte fullt utvecklade. 

"Bêkou betyder hopp på sango-språket i Centralafrikanska republiken", sade Bettina Jakobsen, 
den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Vi har stora 
förhoppningar om att fonden kan bidra till att lägga grunden för en bättre framtid för landet." 

Som en hjälp för att förbättra utformningen och administrationen av Bêkou-fonden och andra 
EU-förvaltningsfonder rekommenderar revisorerna att Europeiska kommissionen tar fram mer 
vägledning om valet av biståndsform och om behovsanalyser för att definiera insatsområden för 
förvaltningsfonder. Kommissionen bör också förbättra givarsamordningen, urvalsförfarandena 
och resultatmätningen. 
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Meddelande till redaktörer 

En förvaltningsfond är en fond som inrättas för ett särskilt utvecklingsändamål med ekonomiska 
bidrag från en eller flera givare och ofta används vid kriser som naturkatastrofer eller konflikter. 
Europeiska kommissionen kan sedan 2013 upprätta "unionsförvaltningsfonder för externa 
åtgärder" för katastrofinsatser, insatser efter de inledande katastrofinsatserna eller tematiska 
åtgärder. 

Centralafrikanska republiken är ett av världens minst utvecklade och fattigaste länder och ligger 
sist på UNDP:s index för mänsklig utveckling 2016. Detta trots att landet har stora 
mineralfyndigheter och andra tillgångar, som uranreserver, råolja, guld, diamanter, kobolt, 
timmer och vattenkraft. Befolkningen på 4,5 miljoner är utspridd över ett vidsträckt område på 
623 000 km2 (ungefär som Frankrike och Belgien tillsammans). Sedan landet blev självständigt 
1960 har det drabbats av konflikter, vanstyre, hög fattigdom och ojämlikhet, och den privata 
sektorn har inte investerat tillräckligt i landet. Situationen är nu prekär, och över hälften av 
befolkningen behöver humanitärt bistånd. Omkring 450 000 personer är internflyktingar och lika 
många har flytt till grannländer. 

Särskild rapport nr 11/2017: EU:s förvaltningsfond Bêkou för Centralafrikanska republiken: en 
lovande början trots vissa brister finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-
språk. 

 


