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Ποιος είναι ο στόχος;

Το EUTF προωθεί τη σταθερότητα και την ειρήνη και 
συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης 
στην Αφρική μέσω της αντιμετώπισης των βαθύτερων 
αιτίων της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού 
εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης.  Τα έργα 
του έχουν τους εξής στόχους: 

• Αύξηση των πιθανοτήτων των ανθρώπων 
να βρουν καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες, 
για παράδειγμα με την παροχή κατάρτισης και 
υποτροφιών ή με την υποστήριξη των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) που 
παρέχουν οικονομικές ευκαιρίες στους ευάλωτους 
πληθυσμούς, στους νέους και στις γυναίκες.

• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων 
μέσω της στήριξης της πρόσβασης των ανθρώπων σε 
βασικές υπηρεσίες όπως τροφή, καθαρό νερό, κέντρα 
υγείας και σχολεία.

• Βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης με 
την παροχή βοήθειας στους ευάλωτους μετανάστες 
κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, για 
παράδειγμα με τη διοργάνωση αποστολών έρευνας και 
διάσωσης και την παροχή υγειονομικής υποστήριξης, 
με την παροχή βοήθειας στους μετανάστες ώστε να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους εφόσον το επιθυμούν, 
και με την προστασία και την παροχή βοήθειας 
σε θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων.

• Βελτίωση της διακυβέρνησης και πρόληψη του 
κινδύνου συγκρούσεων με τη στήριξη των χωρών 
εταίρων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου 
εγκλήματος, με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 
και του βίαιου εξτρεμισμού μέσω διαλόγων και με τη 
συνεχή προστασία και προώθηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Τι είναι το EUTF;

Το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθερότητα και την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 
μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην 
Αφρική (EUTF) είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών-εταίρων. 

Το EUTF διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 5 δισ. EUR τον 
οποίο χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση έργων σε 26 
αφρικανικές χώρες σε τρεις περιοχές: Σαχέλ και λίμνη 
Τσαντ, Κέρας της Αφρικής και Βόρεια Αφρική. Τα έργα 
υλοποιούνται από οργανισμούς των κρατών μελών της 
ΕΕ, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και άλλες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Το EUTF εγκαινιάστηκε στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέ-
τας για τη μετανάστευση στις 12 Νοεμβρίου 2015 από 
Ευρωπαίους και Αφρικανούς εταίρους. Στους συμμετέ-
χοντες στο EUTF περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και 25 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EUTF, τη UNHCR και τη UNICEF:  

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

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

• https://data.unicef.org

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους πρόσφυγες και με άλλα μέσα και έργα.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Οι παραπάνω αριθμοί χρονολογούνται από τον Μάιο του 2021.
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Ποιος ωφελείται;

Το EUTF επικεντρώνεται στη στήριξη ορισμένων από τους 
πλέον ευάλωτους και φτωχότερους πληθυσμούς των πε-
ριοχών, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και τα εσωτε-
ρικά εκτοπισμένα άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις χώρες τους λόγω συγκρούσεων, τρομοκρατικών 
επιθέσεων, έλλειψης θέσεων εργασίας, της κλιματικής 
αλλαγής ή έλλειψης τροφής και νερού. Το EUTF υπο-
στηρίζει επίσης ευάλωτες τοπικές κοινότητες και θύματα 
εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ενώ 
οι γυναίκες και οι νέοι αποτελούν βασική ομάδα-στόχο 
όλων των προγραμμάτων. Οι εθνικές και τοπικές αρχές, 
καθώς και η κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις σε 
επίπεδο κοινότητας, επωφελούνται από δραστηριότητες 
κατάρτισης στο πλαίσιο του EUTF και διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην υλοποίηση των έργων του.

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

• Με τη στήριξη του EUTF δημιουργήθηκαν περισσότερες 
από 132 000 θέσεις εργασίας στις περιοχές του Σαχέλ 
και της λίμνης Τσαντ και του Κέρατος της Αφρικής.

• Περισσότερα από 9,3 εκατομμύρια άτομα έχουν πλέον 
καλύτερη πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

• Περισσότεροι από 5 900 πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο έχουν απομακρυνθεί από τη Λιβύη.

• Περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια άτομα έχουν 
συμμετάσχει σε δραστηριότητες πρόληψης 
συγκρούσεων και οικοδόμησης της ειρήνης στις τρεις 
περιοχές όπου δραστηριοποιείται το EUTF στην Αφρική.
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