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Каква е целта?

EUTF насърчава стабилността и мира и допринася 
за по-доброто управление на миграцията в 
Африка чрез преодоляване на първопричините за 
дестабилизацията, принудителното разселване и 
незаконната миграция. Проектите се стремят към: 

• Увеличаване на шансовете на лицата 
за намиране на по-добри икономически 
възможности, например чрез предоставяне на 
обучение и стипендии или чрез подпомагане на 
микро-, малки и средни предприятия (ММСП), 
които предоставят икономически възможности на 
уязвимото население, младежта и жените.

• Укрепване на устойчивостта на общностите 
чрез подпомагане на достъпа на лицата до 
основни услуги, като храна, чиста вода, здравни 
центрове и училища.

• Подобряване на управлението на миграцията 
чрез подпомагане на уязвими мигранти по 
миграционните маршрути, например чрез 
организиране на издирвателни и спасителни 
операции, осигуряване на здравна помощ, чрез 
подпомагане на мигрантите да се завърнат в 
домовете си, ако желаят това, а също закрила 
и оказване на помощ на жертвите на трафика и 
контрабандата на хора.

• Подобряване на управлението и предотвра-
тяване на риска от конфликти чрез подкрепа 
на държавите партньори в борбата срещу терори-
зма, трафика и организираната престъпност, чрез 
предотвратяване на радикализацията и насилни-
ческия екстремизъм посредством диалози и чрез 
непрекъсната защита и насърчаване на правата 
на човека и основните свободи.

Какво представлява EUTF?

Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабил-
ност и преодоляване на първопричините за неза-
конната миграция и разселването на лица в Африка 
(EUTF) е едно от средствата, които Европейският 
съюз използва за повишаване на сътрудничеството 
между ЕС и африканските държави партньори. 

EUTF има бюджет от 5 милиарда евро, който 
използва за финансиране на проекти в 26 
африкански държави в три региона: Сахел и езерото 
Чад, Африканския рог и Северна Африка. Проектите 
се изпълняват от агенции на държавите — членки 
на ЕС, агенции на Обединените нации и други 
неправителствени организации. 

EUTF бе стартиран от европейските и африканските 
партньори на срещата на върха по въпросите на 
миграцията, състояла се на 12 ноември 2015 г. 
във Валета. Сред участниците са Европейската 
комисия и 25 държави — членки на ЕС, Норвегия и 
Швейцария.
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За допълнителна информация относно EUTF, ВКБООН и УНИЦЕФ:  

• https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

• https://data2.unhcr.org/en/situations

• https://data.unicef.org

Европейският съюз подкрепя бежанците също и чрез други средства  
и проекти. Можете да намерите допълнителна информация тук:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Гореспоменатите данни са от месец май 2021 г.
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Кой се възползва от това?

EUTF е насочен към подпомагане на някои от най-
уязвимите и най-бедните слоеве от населението 
в регионите, като бежанци, мигранти и вътрешно 
разселени лица, които е трябвало да избягат от 
държавите си поради конфликти, терористични 
атаки, недостиг на работни места, климатични 
промени или липса на храна и вода. EUTF също така 
подкрепя уязвимите местни общности и жертвите 
на трафика и контрабандата на хора, а жените и 
младежите са ключова целева група на всички 
програми. Националните и местните власти, както 
и гражданското общество и организациите на 
общностно равнище, се възползват от обучителни 
дейности по линия на EUTF, които играят ключова 
роля в изпълнението на неговите проекти.

Ключови данни

• С подкрепата на EUTF са създадени над 132 000 
работни места в регионите Сахел и езерото Чад и 
Африканския рог.

• Повече от 9,3 милиона души вече имат по-
добър достъп до основни социални услуги, като 
здравеопазване и образование.

• Повече от 5900 бежанци и търсещи убежище са 
евакуирани от Либия.

• Повече от 1,8 милиона души са участвали в 
дейности за предотвратяване на конфликти и 
укрепване на мира в трите региона, където EUTF 
работи в Африка.
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