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Jaki jest cel?

EUTF wspiera stabilność i pokój oraz przyczynia się do 
lepszego zarządzania migracjami w Afryce poprzez wyeli-
minowanie podstawowych przyczyn destabilizacji, przy-
musowych wysiedleń i migracji nieuregulowanej. Projekty 
realizowane w ramach tego funduszu mają na celu: 

• zwiększenie szans ludzi na znalezienie 
lepszych możliwości ekonomicznych, np. poprzez 
zapewnienie szkoleń i stypendiów lub poprzez 
wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP), które stwarzają 
możliwości ekonomiczne dla słabszych grup 
społecznych, młodzieży i kobiet;

• wzmocnienie odporności społeczności poprzez 
wspieranie dostępu do podstawowych usług, takich 
jak żywność, czysta woda, ośrodki zdrowia i szkoły;

• poprawę zarządzania migracjami poprzez pomoc 
migrantom znajdującym się w trudnej sytuacji na 
szlakach migracyjnych, np. poprzez organizowanie 
misji poszukiwawczo-ratunkowych oraz zapewnianie 
wsparcia zdrowotnego, poprzez pomoc migrantom w 
powrocie do domu, jeśli wyrażą taką wolę, jak również 
poprzez ochronę ofiar handlu ludźmi i przemytu oraz 
pomoc im;

• poprawę zarządzania i zapobieganie ryzyku 
konfliktów poprzez wspieranie krajów partnerskich 
w walce z terroryzmem, handlem ludźmi i 
przestępczością zorganizowaną, zapobieganie 
radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi 
poprzez dialog, jak również poprzez stałą ochronę 
i propagowanie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Co jest EUTF?

Kryzysowy fundusz powierniczy UE na rzecz stabilności 
oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej 
i wysiedleń w Afryce (EUTF) jest jednym ze środków, 
które Unia Europejska wykorzystuje do zacieśniania 
współpracy między UE a afrykańskimi krajami 
partnerskimi. 

EUTF dysponuje budżetem w wysokości 5 mld EUR, 
który wykorzystuje do finansowania projektów w 26 
krajach afrykańskich w trzech regionach: Sahel i jezioro 
Czad, Róg Afryki i Afryka Północna. Projekty te są 
realizowane przez agencje państw członkowskich UE, 
agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
oraz inne organizacje pozarządowe. 

EUTF uruchomiono podczas szczytu w Valletcie 
poświęconego migracji, zorganizowanego dnia 12 
listopada 2015 r. przez partnerów europejskich i 
afrykańskich. Jego uczestnikami są Komisja Europejska 
i 25 państw członkowskich UE, Norwegia i Szwajcaria. © EUTF
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Więcej informacji na temat EUTF, UNHCR i UNICEF:  

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

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

• https://data.unicef.org

Unia Europejska wspiera uchodźców również za pomocą innych środków 
i projektów. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/
international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en 

Powyższe liczby pochodzą z maja 2021 r.
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Kto korzysta?

W ramach EUTF wspiera się najsłabsze i najuboższe 
grupy ludności w regionach, takie jak uchodźcy, 
migranci i osoby wewnętrznie przesiedlone, które 
musiały opuścić swoje państwa z powodu konfliktów, 
ataków terrorystycznych, braku miejsc pracy, zmiany 
klimatu lub braku żywności i wody. W ramach EUTF 
wspiera się również społeczności lokalne znajdujące 
się w trudnej sytuacji oraz ofiary handlu ludźmi i 
przemytu, a kobiety i młodzież są główną grupą 
docelową wszystkich programów. Władze krajowe i 
lokalne, jak również społeczeństwo obywatelskie i 
organizacje społeczności lokalnej korzystają z działań 
szkoleniowych w ramach EUTF i odgrywają kluczową 
rolę w realizacji jego projektów.

Najważniejsze liczby

• Dzięki wsparciu z EUTF utworzono ponad 132 000 
miejsc pracy w regionach Sahelu, jeziora Czad i Rogu 
Afryki.

• Ponad 9,3 mln osób ma obecnie lepszy dostęp do 
podstawowych usług społecznych, takich jak opieka 
zdrowotna i edukacja.

• Ponad 5 900 uchodźców i osób ubiegających się o 
azyl zostało ewakuowanych z Libii.

• Ponad 1,8 mln osób wzięło udział w działaniach na 
rzecz zapobiegania konfliktom i budowania pokoju w 
trzech regionach Afryki, w których działa EUTF.
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