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Pressmeddelande 

Luxemburg den 14 juni 2018 
 
 

EU:s stöd till Sahel har bidragit till att förbättra den 
interna säkerheten men framstegen går långsamt, säger 
revisorerna 
EU:s Sahel-uppdrag har bidragit till att stärka de interna säkerhetsstyrkorna i Niger och Mali 
men framstegen har gått långsamt på grund av svåra förhållanden och operativ ineffektivitet, 
enligt en ny rapport från europeiska revisionsrätten. 

EU leder civila uppdrag i Niger och Mali inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
som tillhandahåller utbildning, rådgivning och utrustning för att stärka kapaciteten hos de nationella 
interna säkerhetsstyrkorna. Europeiska utrikestjänsten planerar och förvaltar insatserna medan 
kommissionen förvaltar budgetarna. Stödet till Niger under perioden 2012–2017 uppgick till 69 miljoner 
euro och stödet till Mali 2014–2017 uppgick till 66 miljoner euro.  

”En osäker situation i Sahelregionen i Västafrika inverkar negativt på både utvecklingen i regionen och 
Europeiska unionens intressen”, sade Bettina Jakobsen, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
rapporten. ”EU:s uppdrag i Niger och Mali har spelat en viktig roll, men framstegen har varit långsamma 
och begränsade när det gäller att stärka kapaciteten hos de interna säkerhetsstyrkorna.” Revisorerna fann 
att uppdragens personal inte fick tillfredsställande praktisk vägledning eller, när det gäller Niger, utbildning 
före tillsättningen. Utrikestjänsten och kommissionen gav inte tillräckligt stöd och i vissa fall tillämpades 
förfaranden som var olämpliga för förhållandena på fältet. 

Revisorerna konstaterade brister som påverkade EU-uppdragens operativa effektivitet. Bristerna berodde 
på kombinationen av tvååriga mandat och ettåriga budgetar, vilket inte främjar planering på medellång 
eller lång sikt, men också på att antalet otillsatta tjänster var stort. Trots att uppdragen inte är avsedda att 
bli permanenta finns det ingen tydlig strategi för tillbakadragandet, säger revisorerna.  

Uppdragen satsade på hållbarhet, men utan större framgång. Det berodde delvis på att värdländerna 
saknade egenansvar och delvis på att uppdragen inte avsatte tillräckliga resurser för att säkerställa 
hållbarhet och följa upp den utbildning och den utrustning som tillhandahållits. 
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Resultatindikatorerna för uppdragen var svaga och det gjordes ingen ordentlig övervakning och utvärdering 
av fullgörandet av uppgifter, säger revisorerna. Utrikestjänstens konsekvensbedömningar var inte kopplade 
till övervakning och utvärdering. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till utrikestjänsten och kommissionen: 

• Vidta åtgärder för att förbättra uppdragens operativa effektivitet. 

• Öka andelen tillsatta tjänster i uppdragen. 

• Ange mandat och budgetar som passar för insatserna och se till att det finns en strategi för 
tillbakadragandet. 

• Öka inriktningen på hållbarhet. 

• Förbättra indikatorerna, övervakningen och utvärderingen. 

Meddelande till redaktörer 

Niger och Mali är bräckliga stater i Västafrika. De är unga parlamentariska demokratier med svaga 
ekonomier och deras offentliga förvaltningar är under utveckling. De ligger på 187:e respektive 175:e plats 
av 188 länder enligt FN:s index för mänsklig utveckling (Human Development Index, HDI), och här bor några 
av världens fattigaste människor. Niger och Mali är de sjätte respektive åttonde största länderna i Afrika 
och ligger i den södra delen av Saharaöknen. Många migranter passerar genom dessa två länder på vägen 
till sina slutdestinationer. 

Trots ett fredsavtal som undertecknades i juni 2015 och närvaron av utländska fredsbevarande styrkor är 
extremistgrupper fortfarande aktiva i norra Mali, och de nationella säkerhetsstyrkorna står inför många 
utmaningar. Antalet dödade och sårade är fortsatt högt liksom antalet terrorattentat. Nigers säkerhet 
hotas av instabiliteten i grannländerna Libyen, Nigeria och Mali. Regeringen står inför utmaningar som att 
bekämpa människosmuggling och andra illegala verksamheter. 

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. Det visar att vårt arbete 
gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 15/2018 Att stärka de interna säkerhetsstyrkornas kapacitet i Niger och Mali: endast 
begränsade och långsamma framsteg finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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