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Luxemburg, 21. tammikuuta 2021 

EU:n koulutukseen antaman 
humanitaarisen avun olisi oltava 
pitkäaikaisempaa ja tavoitettava 
enemmän tyttöjä 
EU: on viime vuosina onnistunut melko hyvin antamaan hyödyllisten avustushankkeiden 
kautta apua koulutukseen hätätilanteiden ja pitkittyneiden kriisien aikana. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa erityiskertomuksessa tuodaan silti esiin 
myös monia puutteita. EU:n tuki saavuttaa yleisesti ottaen enemmän poikia, vaikka juuri 
tyttöjen kohdalla koulutusta vaille jääminen on konfliktialueilla todennäköisempää. EU:n tuen 
tehokkuutta lisäisi myös se, jos hankkeet olisivat pitkäaikaisempia, kustannusanalyysi 
tehtäisiin paremmin ja ohjelmat, joissa koulunkäynnistä maksetaan, olisivat kestävämpiä. 

Arviolta 64 miljoonaa lasta kehitysmaissa ei saa alemman perusasteen koulutusta. Puolet heistä 
elää konfliktialueilla. Koulutus tarjoaa paitsi oppimismahdollisuuksia myös välitöntä fyysistä 
suojaa sekä hengissä pysymistä tukevia tietoja ja taitoja. Euroopan komissio kasvatti hiljattain 
koulutusapunsa osuuden kymmeneen prosenttiin kaikesta antamastaan humanitaarisesta avusta. 
Vuonna 2019 koulutusavun suuruus oli noin 160 miljoonaa euroa. 

Tarkastajat havaitsivat, että EU:n apu auttoi palauttamaan mahdollisuuden saada turvallista ja 
laadukasta koulutusta humanitaaristen kriisien aikana ja pitämään yllä tällaista 
koulunkäyntimahdollisuutta. Hankkeet olivat hyödyllisiä ja hyvin koordinoituja, ja Euroopan 
komissio puuttui ongelmiin, jotka se oli havainnut seurantakäynneillään. Hankkeissa kyettiinkin 
saavuttamaan suurin osa niille asetetuista tavoitteista. 

“EU on onnistunut suhteellisen vähäisin resurssein auttamaan monia koulutuksen ulkopuolelle 
jääneitä lapsia kriisialueilla”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hannu Takkula. “Hätätilanteissa annettavaan koulutukseen 
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tarkoitettua EU:n tukea on kuitenkin vielä viritettävä niin, että saavutetaan se tehokkuuden ja 
merkityksellisyyden taso, jonka jalo päämäärä ansaitsee.” 

Suurin osa hankkeista on liian lyhyitä (10–12 kuukauden mittaisia) kattaakseen lasten 
monivuotiset koulutustarpeet pitkäaikaisissa kriiseissä. Tämä vähensi EU:n avun tehokkuutta, 
eivätkä annetun avun seurauksena saavutut tulokset olleet riittävän kestäviä. Tehokkuuden 
lisäämiseksi tarkastajat suosittelevat, että komissio parantaisi kustannusanalyysejä, jotta samalla 
rahamäärällä saataisiin enemmän aikaan. 

Tytöillä on poikia suurempi riski keskeyttää koulunkäynti, koska he joutuvat todennäköisemmin 
huolehtimaan kotitöistä, kokemaan väkivaltaa ja avioitumaan varhain. Tarkastajat tuovat 
kertomuksessaan esiin, että hankkeiden kohteena olevien ja/tai niissä tavoitettujen tyttöjen 
osuus ei tästä huolimatta kuvasta tyttöjen heikompaa asemaa. 

EU:n hankkeet, joissa koulunkäynnistä maksetaan, eivät juurikaan vähennä edunsaajien 
riippuvuutta käteisavustuksista. Tarkastajat suosittelevat sen vuoksi, että komissio suunnittelee, 
miten tulokset saadaan kestämään sen antaman humanitaarisen avun jälkeenkin, esimerkiksi 
edistämällä omaehtoista selviytymistä ja ohjaamalla enemmän edunsaajaperheitä ratkaisemaan 
toimeentuloon liittyviä ongelmia. 

 
 

Taustatietoja 

EU toimittaa katastrofien uhreille humanitaarista apua komission pääosaston ECHOn (EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden PO) kautta. EU tukee monenlaisia 
koulutusalaa koskevia toimia, jotka liittyvät esimerkiksi opetustilojen rakentamiseen tai 
kunnostamiseen, oppimateriaalien ja kalusteiden hankintaan, opettajien kouluttamiseen, lasten 
kouluun palaamista helpottavaan nopeutettuun opetukseen, vanhempien valistamiseen 
koulutuksen tärkeydestä ja käteisavustuksiin perheille lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi. 
Tänään julkaistava tarkastuskertomus koskee hankkeita, joihin EU sitoi Jordaniassa 18 miljoonaa 
euroa ja Ugandassa 16 miljoonaa euroa vuosina 2017–2019. Turkki on suurin hätätilanteissa 
annettavan EU:n koulutusavun vastaanottaja (84 miljoonaa euroa), ja sitä on käsitelty 
vuonna 2018 julkaistussa tarkastuskertomuksessa. 

Erityiskertomus 2/2021: EU:n humanitaarinen apu koulutukseen: auttaa hädänalaisia lapsia, 
mutta avun olisi oltava pitkäaikaisempaa ja tavoitettava enemmän tyttöjä on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, 
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 
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