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Kāds ir mērķis?

ESTF veicina stabilitāti un mieru un sekmē labāku 
migrācijas pārvaldību Āfrikā, risinot destabilizācijas, 
piespiedu pārvietošanas un migrācijas galvenos 
iemeslus.  Fonda projektu nolūks ir: 

• palielināt cilvēku izredzes uzlabot 
savus ekonomiskos apstākļus, piemēram, 
nodrošinot apmācību un stipendijas vai atbalstot 
mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, 
kuri sniedz ekonomiskās iespējas neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām, jauniešiem un sievietēm;

• stiprināt sabiedrības noturību, atbalstot cilvēku 
piekļuvi tādiem pamatpakalpojumiem kā pārtika, tīrs 
ūdens, veselības aprūpe un skolas;

• uzlabot migrācijas pārvaldību, palīdzot 
neaizsargātiem migrantiem migrācijas maršrutos, 
piemēram, organizējot meklēšanas un glābšanas 
misijas un nodrošinot medicīnisko palīdzību, palīdzot 
atgriezties mājās migrantiem, kuri to vēlas, un 
palīdzot tiem, kuri kļuvuši par cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas upuriem;

• uzlabot pārvaldību un novērst konfliktu 
risku, atbalstot partnervalstis cīņā pret terorismu, 
kontrabandu un organizēto noziedzību, caur dialogu 
novēršot radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu 
un pastāvīgi aizsargājot un veicinot cilvēktiesības un 
pamatbrīvības.

Kas ir ESTF?

Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds stabilitātes 
nodrošināšanai un neatbilstīgas migrācijas un personu 
pārvietošanas iemeslu novēršanai Āfrikā (ESTF) ir 
viens no līdzekļiem, kuru Eiropas Savienība izmanto, lai 
uzlabotu sadarbību starp ES un partnervalstīm Āfrikā. 

ESTF budžets ir 5 miljardi eiro, ko tas izmanto, 
lai finansētu projektus 26 Āfrikas valstīs šādos 
trīs reģionos: Sāhela un Čada ezers, Āfrikas rags 
un Ziemeļāfrika. Projektus īsteno ES dalībvalstu 
aģentūras, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
aģentūras un citas nevalstiskās organizācijas. 

Eiropas un Āfrikas partneri paziņoja par ESTF 
izveidošanu Valletas samitā par migrāciju 2015. gada 
12. novembrī. Fonda dalībnieki ir Eiropas Komisija un 
25 ES dalībvalstis, Norvēģija un Šveice.
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Plašāka informācija par ESTF, UNHCR un UNICEF: 

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

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

• https://data.unicef.org

Eiropas Savienība atbalsta bēgļus arī ar citiem līdzekļiem un projektiem.  
Vairāk informācijas sk.:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Sniegtie skaitļi atbilst 2021. gada maija datiem.
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Kas ir ieguvēji?

ESTF koncentrējas uz atbalsta sniegšanu tādām 
visneaizsargātākajām un nabadzīgākajām šo reģionu 
iedzīvotāju grupām kā bēgļi, migranti un iekšzemē 
pārvietotas personas, kam nācies pamest savas valstis 
konfliktu, teroristu uzbrukumu, darba vietu trūkuma, 
klimata pārmaiņu vai pārtikas un ūdens trūkuma dēļ. 
ESTF arī atbalsta neaizsargātas vietējās kopienas un 
cilvēku tirdzniecības un kontrabandas upurus, savukārt 
sievietes un jaunieši ir nozīmīga mērķgrupa visās 
programmās. Valsts un vietējās pārvaldes iestādes, 
kā arī pilsoniskā sabiedrība un vietējo iedzīvotāju 
organizācijas gūst labumu no ESTF nodrošinātajiem 
apmācības pasākumiem, un tām ir būtiska loma ESTF 
projektu īstenošanā.

Galvenie skaitļi

• Ar ESTF atbalstu Sāhelas un Čada ezera reģionā un 
Āfrikas raga reģionā ir izveidoti vairāk nekā 132 000 
darbvietu.

• Vairāk nekā 9,3 miljoniem cilvēku nu ir labāk 
pieejami tādi sociālie pamatpakalpojumi kā veselības 
aprūpe un izglītība.

• Vairāk nekā 5900 bēgļu un patvēruma meklētāju ir 
tikuši evakuēti no Lībijas.

• Vairāk nekā 1,8 miljoni cilvēku ir piedalījušies 
konfliktu novēršanas un miera veidošanas 
pasākumos visos trīs Āfrikas reģionos, kuros 
darbojas ESTF.
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