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Mi a cél?
Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért előmozdítja a 
stabilitást és a békét, és hozzájárul a migráció megfe-
lelőbb kezeléséhez Afrikában azáltal, hogy foglalkozik 
a destabilizáció, a kényszerű lakóhelyelhagyás és az 
irreguláris migráció kiváltó okaival.  Projektjei kereté-
ben a következő célokat igyekszik megvalósítani: 

• Az emberek esélyeinek növelése a jobb 
gazdasági kilátásokra például képzések és 
illetmények biztosítása, vagy azoknak a mikro-, kis- 
és középvállalkozásoknak (mkkv-k) a támogatása 
révén, amelyek a lakosság kiszolgáltatott csoportjai, 
a fiatalok és a nők számára kínálnak gazdasági 
lehetőségeket.

• A közösségek ellenálló képességének fokozása 
azáltal, hogy támogatja az emberek hozzáférését az 
olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az élelmiszer, 
a tiszta víz, az egészségügyi központok és az iskolák.

• A migrációkezelés javítása azáltal, hogy 
segítséget nyújt a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
migránsoknak a migrációs útvonalak mentén, 
például kutatás-mentési akciók szervezése és 
egészségügyi támogatás biztosítása, a hazájukba 
visszatérni kívánó migránsok segítése, valamint az 
emberkereskedelem- és csempészet áldozatainak 
védelme és felkarolása révén.

• A kormányzás javítása és a konfliktusok 
kockázatának megelőzése a partnerországoknak a 
terrorizmus, az illegális kereskedelem és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemben való támogatása, a 
radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség 
párbeszéd útján történő megelőzése, valamint az 
emberi és az alapvető szabadságjogok folyamatos 
védelme és előmozdítása révén.

Mi is a EUTF?

Az afrikai stabilitással és az irreguláris migráció 
okainak kezelésével foglalkozó Uniós Szükséghelyzeti 
Alap Afrikáért (EUTF) az egyik olyan eszköz, amelyet 
az Európai Unió az EU és az afrikai partnerországok 
közötti együttműködés fokozása céljából alkalmaz. 

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 5 milliárd 
eurós költségvetéssel rendelkezik, amelyet három 
régió 26 afrikai országában megvalósuló projektek 
finanszírozására használ fel. A régiók a következők: 
Száhel-övezet és Csád-medence, Afrika szarva 
és Észak-Afrika. A projekteket uniós tagállami 
ügynökségek, az ENSZ ügynökségei és más nem 
kormányzati szervezetek hajtják végre. 

Az afrikai stabilitással és az irreguláris migráció okai-
nak kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti alapot eu-
rópai és afrikai partnerek indították el 2015. november 
12-én, a migrációval foglalkozó vallettai csúcstalálko-
zón. A résztvevők között szerepel az Európai Bizottság, 
25 uniós tagállam, valamint Norvégia és Svájc.
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További tudnivalók az EUTF-ről, az UNHCR-ről és az UNICEF-ről  

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

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

• https://data.unicef.org

Az Európai Unió más eszközökkel és projektekkel is támogatja a menekülteket.  
További információk a következő oldalon találhatók:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

A fenti számadatok a 2021. májusi helyzetet tükrözik.
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A kedvezményezettek köre

Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért arra 
összpontosít, hogy támogassa a régiók lakosságának 
legkiszolgáltatottabb és legszegényebb csoportjait, 
például a menekülteket, a migránsokat és a belső 
menekülteket, akiknek konfliktusok, terrortámadások, 
munkahelyhiány, az éghajlatváltozás vagy a 
szűkös élelmiszer- és vízkészletek miatt kellett 
elmenekülniük a hazájukból. Az EUTF a kiszolgáltatott 
helyi közösségeket, valamint az emberkereskedelem 
és -csempészet áldozatait is támogatja, a nők és 
a fiatalok pedig valamennyi programnak kiemelt 
célcsoportját képezik. Az Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért képzési tevékenységeket szervez a nemzeti 
és helyi hatóságok, valamint a civil társadalom és 
a közösségi alapú szervezetek számára, amelyek 
kulcsszerepet játszanak a projektek végrehajtásában.

A legfontosabb számadatok

• Az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért 
támogatásával több mint 132 000 munkahely jött 
létre a következő térségekben: Száhel-övezet, Csád-
medence és Afrika szarva.

• Jelenleg több mint 9,3 millió ember fér hozzá megfe-
lelőbben az olyan alapvető szociális szolgáltatások-
hoz, mint az egészségügyi ellátás és az oktatás.

• Több mint 5900 menekültet és menedékkérőt 
evakuáltak Líbiából.

• Több mint 1,8 millióan vettek részt 
konfliktusmegelőzési és béketeremtő 
tevékenységekben abban a három régióban,  
ahol az EUTF jelen van.
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