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Wat is het doel?

Het EUTF bevordert stabiliteit en vrede en draagt ertoe 
bij dat migratie in Afrika beter wordt beheerd door 
de diepere oorzaken van destabilisatie, gedwongen 
ontheemding en onregelmatige migratie aan te 
pakken. De projecten zijn erop gericht:

• mensen betere economische kansen te bieden, 
bijvoorbeeld door opleidingen en studietoelagen 
beschikbaar te stellen, of door micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen te steunen die 
economische kansen bieden aan kwetsbare 
bevolkingsgroepen, jongeren en vrouwen;

• gemeenschappen veerkrachtiger te maken 
door mensen toegang te verschaffen tot 
basisvoorzieningen zoals voedsel, schoon water, 
gezondheidscentra en scholen;

• migratie beter te beheren door kwetsbare 
migranten bij te staan langs migratieroutes, 
bijvoorbeeld door zoek- en reddingsacties op touw 
te zetten en gezondheidszorg te bieden, door 
migranten te helpen naar huis terug te keren als ze 
dit willen, en door slachtoffers van mensenhandel en 
mensensmokkel te beschermen en bij te staan;

• de governance te verbeteren en het risico van 
conflicten te voorkomen door partnerlanden 
te ondersteunen in de strijd tegen terrorisme, 
mensenhandel en georganiseerde misdaad, 
door radicalisering en gewelddadig extremisme 
tegen te gaan door middel van dialoog en door 
de mensenrechten en fundamentele vrijheden 
voortdurend te beschermen en te bevorderen.

Wat is het EUTF?

Het Noodtrustfonds van de Europese Unie voor 
stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van 
onregelmatige migratie en ontheemding in Afrika 
(EUTF) is een van de middelen waarmee de Europese 
Unie de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse 
partnerlanden bevordert. 

Het EUTF heeft een budget van 5 miljard euro dat 
wordt gebruikt om projecten te financieren in 26 
Afrikaanse landen verspreid over drie regio’s: de 
Sahel en het Tsjaadmeer, de Hoorn van Afrika en 
Noord-Afrika. De projecten worden uitgevoerd door 
agentschappen van de EU-lidstaten, agentschappen 
van de Verenigde Naties (VN) en andere niet-
gouvernementele organisaties. 

Het EUTF werd door Europese en Afrikaanse partners 
opgericht tijdens de top over migratie in Valletta op 
12 november 2015. Tot de deelnemers behoren de 
Europese Commissie en 25 EU-lidstaten, Noorwegen 
en Zwitserland.
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Voor meer informatie over het EUTF, UNHCR en Unicef:  

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

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

• https://data.unicef.org

De Europese Unie ondersteunt vluchtelingen ook op andere manieren en via andere 
projecten. Meer informatie is te vinden op:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

De bovenstaande cijfers dateren van mei 2021.
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Voor wie?

Het EUTF ondersteunt de kwetsbaarste en armste 
bevolkingsgroepen in de regio’s, onder wie vluchtelin-
gen, migranten en binnenlands ontheemden, die hun 
land hebben moeten ontvluchten vanwege conflicten, 
terroristische aanslagen, schaarse werkgelegenheid, 
de klimaatverandering of een gebrek aan voedsel en 
water. Het EUTF ondersteunt tevens kwetsbare lokale 
gemeenschappen en slachtoffers van mensenhandel 
en mensensmokkel. Daarnaast zijn vrouwen en jonge-
ren een belangrijke doelgroep van alle programma’s. 
Nationale en lokale autoriteiten, maatschappelijke 
organisaties en gemeenschapsorganisaties kunnen 
opleidingsactiviteiten volgen die door het EUTF worden 
georganiseerd, en zij spelen een belangrijke rol bij de 
uitvoering van de projecten van het fonds.

Belangrijke cijfers

• Dankzij steun uit het EUTF zijn in de regio’s van de 
Sahel, het Tsjaadmeer en de Hoorn van Afrika ruim 
132 000 banen gecreëerd.

• Meer dan 9,3 miljoen mensen hebben nu betere 
toegang tot sociale basisvoorzieningen zoals 
gezondheidszorg en onderwijs.

• Meer dan 5 900 vluchtelingen en asielzoekers zijn uit 
Libië geëvacueerd.

• Ruim 1,8 miljoen mensen hebben deelgenomen aan 
activiteiten voor conflictpreventie en vredesopbouw 
in de drie regio’s in Afrika waar het EUTF actief is.
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