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Céard is aidhm do EUTF?

Cothaítear an chobhsaíocht agus an tsíocháin le EUTF 
agus rannchuidítear leis an imirce san Afraic a bhai‑
nistiú ar bhealach níos fearr trí aghaidh a thabhairt 
ar bhunchúiseanna an díchobhsaithe, an easáitithe 
éigeantais agus na himirce mírialta.  Féachtar leis an 
méid seo a leanas a dhéanamh le tionscadail EUTF: 

• An seans go n‑aimseoidh daoine deiseanna 
eacnamaíocha níos fearr a mhéadú, mar 
shampla, trí oiliúint agus stipinní a thabhairt, nó 
trí thacaíocht a thabhairt do Mhicrifhiontair agus 
d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (MSMEnna) a 
sholáthraíonn deiseanna eacnamaíocha do dhaonraí 
soghonta, don óige agus do mhná.

• Athléimneacht pobal a neartú trí thacú le 
rochtain daoine ar bhunseirbhísí amhail bia, uisce 
glan, lárionaid sláinte agus scoileanna.

• Feabhas a chur ar bhainistiú na himirce trí 
chúnamh a thabhairt d’imircigh soghonta feadh 
bealaí imirce, mar shampla, trí mhisin chuardaigh 
agus tarrthála a eagrú agus tacaíocht sláinte a 
sholáthar, trí chuidiú le himircigh filleadh abhaile 
más é sin is mian leo, agus trí chúnamh a thabhairt 
d’íospartaigh gáinneála ar dhaoine agus smuigleála 
daoine.

• Feabhas a chur ar rialachas agus riosca coim‑
hlintí a chosc trí thacú le tíortha comhpháirtíochta 
sa chomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta, na 
gáinneála agus na coireachta eagraithe, trí radacú 
agus antoisceachas foréigneach a chosc trí idirphlé 
agus trí chearta an duine agus saoirsí bunúsacha a 
chosaint agus a chur chun cinn.

Céard atá i gceist le EUTF?

Ceann de na bealaí a úsáideann an tAontas 
Eorpach chun comhar idir an tAontas agus tíortha 
comhpháirtíochta na hAfraice a fheabhsú is ea Ciste 
Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh (EUTF) 
don chobhsaíocht agus chun aghaidh a thabhairt ar 
na bunchúiseanna atá leis an imirce mírialta agus le 
daoine a bheith á n‑easáitiú san Afraic. 

Tá buiséad EUR 5 bhilliún ag EUTF a úsáideann sé 
chun tionscadail a chistiú in 26 thír Afracacha i dtrí 
réigiún: An tSaiheil agus Loch Shead, Corn na hAfraice, 
an Afraic Thuaidh. Is iad gníomhaireachtaí Bhallstáit an 
Aontais, gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe (NA), 
agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile a chuireann 
na tionscadail sin chun feidhme. 

Sheol comhpháirtithe na hEorpa agus na hAfraice 
EUTF ag Cruinniú Mullaigh Vaileite maidir leis an Imirce 
an 12 Samhain 2015. San áireamh sna rannpháirtithe, 
tá an Coimisiún Eorpach agus 25 Bhallstát de chuid an 
Aontais, an Iorua agus an Eilvéis. © EUTF
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Chun breis faisnéise a fháil faoi EUTF, UNHCR agus UNICEF:  

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

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

• https://data.unicef.org

Tacaíonn an tAontas Eorpach le dídeanaithe ar mhodhanna eile agus le tionscadail eile 
freisin. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo:  
https://ec.europa.eu/international‑partnerships/topics/migration‑and‑forced‑displacement_en

Baineann na huimhreacha thuas le mí na Bealtaine 2021.
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Cé a bhaineann tairbhe as?

Le EUTF, dírítear ar a bheith ag tacú leis na daonraí 
is soghonta agus is boichte sna réigiúin amhail 
dídeanaithe, imircigh agus daoine atá easáitithe ina 
dtír féin a raibh orthu teitheadh óna dtír féin mar 
gheall ar choimhlintí, ionsuithe sceimhlitheoireachta, 
ganntanas fostaíochta, athrú aeráide nó easpa bia 
agus uisce. Le EUTF, tacaítear le pobail soghonta 
áitiúla mar aon le híospartaigh na gáinneála 
ar dhaoine agus na smuigleála daoine, agus 
príomh‑spriocghrúpa i ngach clár is ea daoine óga 
agus mná. Tairbhíonn údaráis náisiúnta agus áitiúla 
mar aon le heagraíochtaí sochaí shibhialta agus 
eagraíochtaí an phobail de ghníomhaíochtaí oiliúna 
faoi EUTF, agus tá ról lárnach acu san obair chun 
tionscadail EUTF a chur chun feidhme.

Príomhfhigiúirí

• Le tacaíocht ó EUTF, cruthaíodh breis is 132 000 post 
i réigiúin na Saiheile agus Loch Shead agus Chorn na 
hAfraice.

• Tá rochtain níos fearr ag níos mó ná 9.3 milliún duine 
anois ar bhunseirbhísí sóisialta, amhail sláinte, agus 
oideachas.

• Aslonnaíodh breis is 5 900 dídeanaí agus iarrthóir 
tearmainn amach as an Libia.

• Ghlac breis is 1.8 milliún duine páirt i 
ngníomhaíochtaí coisc choimhlinte agus cothaithe 
síochána sna trí réigiún ina n‑oibríonn EUTF san 
Afraic.
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