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Ko siekiama?

ES patikos fondas skatina stabilumą bei taiką ir 
padeda geriau valdyti migraciją Afrikoje ir šalinti 
pagrindines destabilizacijos, priverstinio gyventojų 
perkėlimo ir neteisėtos migracijos priežastis.  Fondo 
projektais siekiama: 

• žmonėms suteikti daugiau galimybių rasti 
geresnių ekonominių galimybių, pavyzdžiui, siūlyti 
mokymus ir stipendijas arba remti labai mažas, 
mažąsias ir vidutinio dydžio įmones, kurios teikia 
ekonominių galimybių pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms, jaunimui ir moterims;

• stiprinti bendruomenių atsparumą – remti 
žmonių galimybes naudotis tokiomis pagrindinėmis 

paslaugomis kaip maistas, švarus vanduo, sveikatos 
centrai ir mokyklos;

• gerinti migracijos valdymą: padėti migracijos 
maršrutais keliaujantiems pažeidžiamiems 
migrantams, pavyzdžiui, organizuoti paieškos bei 
gelbėjimo misijas ir teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas, padėti migrantams grįžti namo, jei jie to 
nori, ir saugoti prekybos žmonėmis bei kontrabandos 
aukas ir joms padėti;

• gerinti valdymą ir užkirsti kelią konfliktams: 
padėti šalims partnerėms kovoti su terorizmu, 
prekyba žmonėmis ir organizuotu nusikalstamumu, 
skatinti dialogą ir taip užkirsti kelią radikalėjimui ir 
smurtiniam ekstremizmui, taip pat nuolat ginti ir 
skatinti žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Kas yra Europos Sąjungos skubiosios 

pagalbos Afrikai patikos fondas?

Skubiosios pagalbos patikos fondas stabilumui didinti 
ir pagrindinėms neteisėtos migracijos ir asmenų 
persikėlimo Afrikoje priežastims šalinti yra viena iš 
priemonių, kuriomis Europos Sąjunga siekia stiprinti 
bendradarbiavimą tarp ES ir Afrikos šalių partnerių. 

ES patikos fondas turi 5 mlrd. EUR biudžetą, iš kurio 
finansuoja projektus 26 Afrikos šalyse trijuose 
regionuose: Sahelio ir Čado ežero, Somalio pusiasalio 
ir Šiaurės Afrikos. Projektus įgyvendina ES valstybių 
narių agentūros, Jungtinių Tautų (JT) agentūros ir kitos 
nevyriausybinės organizacijos. 

ES patikos fondą įsteigė Europos ir Afrikos partneriai 
2015 m. lapkričio 12 d. vykusiame Valetos 
aukščiausiojo lygio susitikime migracijos klausimais. Jo 
veikloje dalyvauja Europos Komisija ir 25 ES valstybės 
narės, Norvegija ir Šveicarija.
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Daugiau informacijos apie ES patikos fondą, UNHCR ir UNICEF –   

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

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

• https://data.unicef.org

Europos Sąjunga padeda pabėgėliams ir kitomis priemonėmis bei 
projektais. Daugiau informacijos galite rasti adresu: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en 

Čia pateikiami 2021 m. gegužės duomenys.
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Kam tai naudinga?

ES patikos fondas telkia paramą bene 
pažeidžiamiausiems ir skurdžiausiems šių regionų 
gyventojams, pavyzdžiui, pabėgėliams, migrantams 
ir šalies viduje perkeltiems asmenims, kuriems dėl 
konfliktų, teroristinių išpuolių, darbo vietų trūkumo, 
klimato kaitos ar maisto ir vandens trūkumo 
teko bėgti iš savo šalių. ES patikos fondas taip 
pat remia pažeidžiamas vietos bendruomenes ir 
prekybos žmonėmis bei kontrabandos aukas. Be to, 
svarbi visų programų tikslinė grupė yra moterys ir 
jaunimas. Fondo vykdoma mokymų veikla naudinga 
nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, taip 
pat pilietinei visuomenei ir bendruomeninėms 
organizacijoms, kurios atlieka svarbų vaidmenį 
įgyvendinant fondo projektus.

Pagrindiniai skaičiai

• ES patikos fondas Sahelio bei Čado ežero ir Somalio 
pusiasalio regionuose padėjo sukurti daugiau nei 
132 000 darbo vietų.

• Daugiau kaip 9,3 milijono žmonių dabar turi 
geresnes galimybes naudotis tokiomis pagrindinėmis 
socialinėmis paslaugomis kaip sveikatos priežiūra ir 
švietimas.

• Iš Libijos evakuota daugiau nei 5 900 pabėgėlių ir 
prieglobsčio prašytojų.

• Daugiau nei 1,8 milijono žmonių dalyvavo konfliktų 
prevencijos ir taikos stiprinimo programose trijuose 
Afrikos regionuose, kuriuose ES patikos fondas vykdo 
veiklą.
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