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Hvad er målet?

EUTF arbejder for at fremme stabilitet og fred og 
bidrager til bedre forvaltning af migration i Afrika ved 
at tackle de grundlæggende årsager til destabilisering, 
tvangsfordrivelse og irregulær migration. Dets 
projekter har til formål at: 

• øge folks chancer for at finde bedre økonomi-
ske muligheder, f.eks. ved at tilbyde faguddannelse 
og stipendier eller ved at støtte mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der 
giver sårbare befolkningsgrupper, unge og kvinder 
økonomiske muligheder.

• styrke lokalsamfundenes modstandsdygtighed 
ved at støtte folks adgang til grundlæggende 

tjenester såsom fødevarer, rent vand, 
sundhedscentre og skoler.

• forbedre migrationsstyringen ved at hjælpe 
sårbare migranter langs migrationsruterne, f.eks. ved 
at tilrettelægge eftersøgnings- og redningsmissioner 
og yde sundhedsstøtte, ved at hjælpe migranter med 
at vende hjem, hvis de ønsker det, og ved at beskytte 
og bistå ofre for menneskehandel og -smugling.

• forbedre regeringsførelse og forebygge risiko 
for konflikter ved at støtte partnerlandene i kamp-
en mod terrorisme, menneskehandel og organiseret 
kriminalitet, ved at forebygge radikalisering og vold-
elig ekstremisme gennem dialog og ved løbende at 
værne om og fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder.

Hvad er EUTF?

Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Stabilitet og 
Håndtering af de Grundlæggende Årsager til Irregulær 
Migration og til Fordrivelse af Personer i Afrika (EUTF) 
er et af de instrumenter, som Den Europæiske Union 
anvender til at styrke samarbejdet mellem EU og de 
afrikanske partnerlande. 

EUTF har et budget på 5 mia. EUR, som den bruger 
til at finansiere projekter i 26 afrikanske lande 
i tre regioner: Sahel og Tchadsøen, Afrikas Horn 
og Nordafrika. Projekterne gennemføres af EU-
medlemsstaternes agenturer, FN-agenturer og andre 
ikke-statslige organisationer. 

EUTF blev lanceret på Vallettatopmødet om migration 
den 12. november 2015 af europæiske og afrikanske 
partnere. Deltagerne omfatter Europa-Kommissionen 
og 25 EU-medlemsstater, Norge og Schweiz.
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Yderligere oplysninger om EUTF, UNHCR og UNICEF:  

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

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

• https://data.unicef.org

Den Europæiske Union støtter også flygtninge med andre midler og projekter.  
Du kan finde flere oplysninger her:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Tallene ovenfor stammer fra maj 2021.
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Hvem gavner det?

EUTF fokuserer på at støtte nogle af de mest 
sårbare og fattigste befolkningsgrupper i regionerne, 
såsom flygtninge, migranter og internt fordrevne, 
som har måttet flygte fra deres lande på grund af 
konflikter, terrorangreb, mangel på arbejdspladser, 
klimaændringer eller mangel på mad og vand. 
EUTF støtter også sårbare lokalsamfund og ofre for 
menneskehandel og -smugling, og kvinder og unge 
er en vigtig målgruppe for alle programmer. Lokale 
og nationale myndigheder samt organisationer 
i civilsamfund og lokalsamfund drager fordel af 
uddannelsesaktiviteter under EUTF og spiller en central 
rolle i gennemførelsen af dens projekter.

Nøgletal

• Der er med støtte fra EUTF etableret mere end 132 
000 arbejdspladser i regionerne Sahel og Tchadsøen 
og Afrikas Horn.

• Flere end 9,3 millioner mennesker har nu bedre 
adgang til grundlæggende sociale ydelser såsom 
sundhed og uddannelse.

• Over 5 900 flygtninge og asylansøgere er evakueret 
fra Libyen.

• Mere end 1,8 millioner mennesker har deltaget i 
konfliktforebyggende og fredsopbyggende aktiviteter 
i de tre regioner, hvor EUTF arbejder i Afrika.
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