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Mikä on EUTF:n tavoite?

Afrikka-hätärahasto tukee vakautta ja rauhaa ja 
pyrkii osaltaan kehittämään muuttoliikkeen hallintaa 
Afrikassa puuttumalla epävakauden, pakkomuuttojen 
ja laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.  
Hätärahaston projektien tavoitteena on 

• lisätä ihmisten taloudellisia mahdollisuuksia 
esimerkiksi tarjoamalla koulutusta ja stipendejä 
tai tukemalla mikro- ja pk-yrityksiä, jotka tarjoavat 
taloudellisia mahdollisuuksia haavoittuvassa 
asemassa oleville väestöryhmille, nuorille ja naisille

• vahvistaa yhteisöjen selviytymiskykyä 
edistämällä pääsyä peruspalvelujen, kuten ruoan, 
puhtaan veden, terveydenhuollon ja koulujen, piiriin

• parantaa muuttoliikkeen hallintaa auttamalla 
haavoittuvassa asemassa olevia muuttajia 
muuttoreiteillä, esimerkiksi järjestämällä etsintä- ja 
pelastusoperaatioita ja terveydenhuoltopalveluja, 
auttamalla muuttajia palaamaan kotiinsa näiden 
niin halutessa sekä suojelemalla ja auttamalla 
ihmiskaupan ja salakuljetuksen uhreja

• parantaa hallintoa ja vähentää konfliktien 
riskiä tukemalla kumppanimaita terrorismin, 
ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa, ehkäisemällä radikalisoitumista ja 
väkivaltaisia ääriliikkeitä vuoropuhelun kautta ja 
suojelemalla ja edistämällä jatkuvasti ihmisoikeuksia 
ja perusvapauksia.

Mikä EUTF on?

Afrikka-hätärahasto vakauden lisäämiseksi sekä 
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton 
perimmäisten syiden ehkäisemiseksi (EUTF) on yksi 
keinoista, joilla Euroopan unioni lisää EU:n ja Afrikan 
kumppanimaiden välistä yhteistyötä. 

Afrikka-hätärahastolla on 5 miljardin euron budjetti, 
josta se rahoittaa projekteja 26:ssa Afrikan maassa 
kolmella alueella: Sahelissa ja Tšad-järvellä, 
Afrikan sarvessa ja Pohjois-Afrikassa. Projektien 
toteuttamisesta vastaavat EU:n jäsenvaltioiden 
virastot, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) järjestöt ja 
muut valtiovallasta riippumattomat järjestöt. 

Eurooppalaiset ja afrikkalaiset kumppanit 
perustivat Afrikka-hätärahaston Vallettan 
muuttoliikehuippukokouksessa 12. marraskuuta 2015. 
Hankkeeseen osallistuvat Euroopan komissio ja 25 
EU:n jäsenvaltiota sekä Norja ja Sveitsi. © EUTF
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Lisätietoja EUTF:stä, UNHCR:stä ja Unicefista:  

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

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

• https://data.unicef.org

Euroopan unioni auttaa pakolaisia myös muilla keinoin ja muiden projektien kautta. 
Lisätietoja on täällä:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Edellä kerrotut luvut ovat toukokuulta 2021.
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Ketä autetaan?

EU:n Afrikka-hätärahasto tukee kohdealueiden 
haavoittuvimpia ja köyhimpiä väestöryhmiä, kuten 
pakolaisia, muuttajia ja maan sisäisiä pakolaisia, jotka 
ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan konfliktien, 
terrori-iskujen, töiden vähäisyyden, ilmastonmuutoksen 
tai ruuan ja veden puutteen vuoksi. Afrikka-
hätärahasto tukee myös haavoittuvia paikallisyhteisöjä 
ja ihmiskaupan ja salakuljetuksen uhreja, ja naiset ja 
nuoret ovat kaikkien ohjelmien tärkein kohderyhmä. 
Kansalliset viranomaiset, paikallisviranomaiset, 
kansalaisjärjestöt ja yhteisöpohjaiset järjestöt 
saavat hätärahaston avulla koulutusta ja osallistuvat 
merkittävässä määrin projektien toteuttamiseen.

Keskeisiä lukuja

• Afrikka-hätärahaston tuella on luotu yli 132 000 
työpaikkaa Sahelin, Tšad-järven ja Afrikan sarven 
alueille.

• Yli 9,3 miljoonan ihmisen mahdollisuudet saada 
peruspalveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, 
ovat parantuneet.

• Yli 5 900 pakolaista ja turvapaikanhakijaa on 
evakuoitu Libyasta.

• Yli 1,8 miljoonaa ihmistä on osallistunut konfliktien 
ehkäisyyn ja rauhan rakentamiseen Afrikka-
hätärahaston kolmella toiminta-alueella.
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