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Care este obiectivul?

EUTF promovează stabilitatea și pacea și contribuie la 
o mai bună gestionare a migrației în Africa, abordând 
cauzele profunde ale destabilizării, deplasării forțate și 
migrației neregulamentare. Proiectele EUTF urmăresc 
să: 

• Crească șansele persoanelor de a găsi 
oportunități economice mai bune, de exemplu, 
prin organizarea de cursuri de formare și acordarea 
de stimulente, sau sprijinirea microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM) care oferă 
oportunități economice populațiilor vulnerabile, 
tinerilor și femeilor.

• Sporească reziliența comunităților prin 
facilitarea accesului persoanelor la servicii de bază, 
cum ar fi alimente, apă potabilă, centre medicale și 
școli.

• Asigure o gestionare mai bună a migrației prin 
sprijinirea migranților vulnerabili de-a lungul rutelor 
de migrație, de exemplu, prin organizarea de misiuni 
de căutare și salvare și furnizarea de asistență 
medicală, prin sprijinirea migranților care doresc să 
se întoarcă acasă și prin protejarea și furnizarea 
de asistență victimelor traficului de persoane și ale 
introducerii ilegale de persoane.

• Îmbunătățească guvernanța și să prevină riscul 
de izbucnire a unor conflicte prin sprijinirea țărilor 
partenere în combaterea terorismului, a traficului și 
a criminalității organizate, prin purtarea de dialoguri 
pentru prevenirea radicalizării și a extremismului 
violent și prin protejarea și promovarea continuă a 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Ce este EUTF?

Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și 
pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației 
neregulamentare și ale strămutărilor de persoane 
în Africa (EUTF) este unul dintre mijloacele pe care 
Uniunea Europeană le folosește pentru a consolida 
cooperarea dintre UE și țările partenere din Africa. 

EUTF are un buget de 5 miliarde EUR destinat 
finanțării proiectelor derulate în 26 de țări din trei 
regiuni ale Africii: Sahel și Lacul Ciad, Cornul Africii 
și Africa de Nord. Proiectele sunt implementate 
de agențiile din statele membre ale UE, agențiile 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și alte organizații 
neguvernamentale. 

EUTF a fost lansat de partenerii europeni și africani 
în cadrul summitului de la Valletta privind migrația 
din 12 noiembrie 2015. Printre participanți se numără 
Comisia Europeană și 25 de state membre ale UE, 
Norvegia și Elveția. © EUTF
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Pentru informații suplimentare cu privire la EUTF, UNHCR și UNICEF accesați:  

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

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

• https://data.unicef.org

Uniunea Europeană sprijină refugiații și prin alte mijloace și proiecte.  
Mai multe informații sunt disponibile aici:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Cifrele de mai sus prezintă situația în luna mai 2021.
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Cine sunt beneficiarii?

EUTF pune accentul pe sprijinirea unora dintre cele mai 
vulnerabile și mai sărace populații din aceste regiuni, 
cum ar fi refugiații, migranții și persoanele strămutate 
în interiorul țării, care au fost nevoite să fugă din 
țările lor din cauza conflictelor, a atacurilor teroriste, a 
deficitului de locuri de muncă, a schimbărilor climatice 
sau a lipsei de alimente și de apă. EUTF sprijină, de 
asemenea, comunitățile locale vulnerabile și victimele 
traficului de persoane și ale introducerii ilegale de 
persoane, în timp ce femeile și tinerii reprezintă un 
grup țintă cheie al tuturor programelor. Autoritățile 
naționale și locale, precum și societatea civilă și 
organizațiile comunitare beneficiază de activități 
de formare în cadrul EUTF și joacă un rol cheie în 
implementarea proiectelor derulate.

Cifre-cheie

• Peste 132 000 de locuri de muncă au fost create 
cu sprijinul EUTF în regiunile Sahel și Lacul Ciad și 
Cornul Africii.

• Peste 9,3 milioane de persoane beneficiază acum de 
un acces îmbunătățit la serviciile sociale de bază, 
cum ar fi sănătatea și educația.

• Peste 5 900 de refugiați și solicitanți de azil au fost 
evacuați din Libia.

• Peste 1,8 milioane de persoane au participat la 
activități de prevenire a conflictelor și de consolidare 
a păcii în cele trei regiuni africane în care se 
derulează proiecte EUTF.
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