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Aký má cieľ?

Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku pod-
poruje stabilitu a mier a prispieva k lepšiemu riadeniu 
migrácie v Afrike, pretože sa zameriava na základné 
príčiny destabilizácie, núteného vysídľovania oby-
vateľstva a neregulárnej migrácie.  Jeho projekty majú:

• zvýšiť šancu ľudí nájsť si lepšie hospodárske 
príležitosti, napríklad poskytovaním odbornej 
prípravy a štipendií alebo podporovaním 
mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP), 
ktoré poskytujú hospodárske príležitosti zraniteľným 
skupinám obyvateľstva, mládeži a ženám.

• posilniť odolnosť komunít podporovaním ľudí, 
aby mali prístup k naplneniu základných potrieb, 
napríklad k potravinám, čistej vode, zdravotným 
strediskám a školám.

• zlepšiť riadenie migrácie pomáhaním zraniteľným 
migrantom na migračných trasách, napríklad 
organizovaním pátracích a záchranných misií a 
poskytovaním zdravotnej pomoci, pomáhaním 
migrantom vrátiť sa domov, ak si to prajú, 
a poskytovaním ochrany a pomoci obetiam 
obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva.

• zlepšiť riadenie a predchádzať riziku konfliktov 
podporovaním partnerských krajín v ich boji 
proti terorizmu, nezákonnému obchodovaniu a 
organizovanej trestnej činnosti, predchádzaním 
radikalizácii a násilnému extrémizmu nadväzovaním 
dialógov a neustálym ochraňovaním a podporovaním 
ľudských a základných práv.

Čo je to Núdzový trustový fond Európskej 
únie pre Afriku?

Núdzový trustový fond Európskej únie pre stabilitu 
a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a 
vysídľovania osôb v Afrike (EUTF) má podporovať sta-
bilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie 
a vysídľovania osôb v Afrike. Je jedným z prostriedkov 
Európskej únie, ktorý sa využíva na posilnenie spolupráce 
medzi EÚ a partnerskými africkými krajinami.

Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku má 
rozpočet vo výške päť miliárd €, ktoré využíva na finan-
covanie projektov v 26 afrických krajinách v týchto troch 
regiónoch: Sahel a Čadské jazero, Africký roh a severná 
Afrika. Projekty vykonávajú agentúry členských štátov 
EÚ, agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) a 
ďalšie mimovládne organizácie.

Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku bol 
vytvorený európskymi a africkými partermi počas samitu 
o migrácii 12. novembra 2015 vo Vallette. Medzi jeho 
účastníkov patria Európska komisia a 25 členských 
štátov EÚ, Nórsko a Švajčiarsko.
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Ďalšie informácie o EUTF, UNHCR a UNICEF:  

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

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

• https://data.unicef.org

Európska únia podporuje utečencov aj inými spôsobmi a projektmi.  
Viac informácií o tejto téme možno nájsť na adrese:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Uvedené údaje sú z mája 2021.
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Kto má z neho prospech?

Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku sa 
zameriava na podporu najzraniteľnejších a najchu-
dobnejších skupín obyvateľstva, akými sú utečenci, 
migranti a vnútorne vysídlené osoby, ktoré museli zo 
svojich krajín utiecť z dôvodu konfliktov, teroristických 
útokov, nedostatku pracovných miest, zmeny klímy ale-
bo nedostatku potravín a vody. Núdzový trustový fond 
Európskej únie pre Afriku takisto podporuje miestne 
zraniteľné spoločenstvá a obete obchodovania s ľuďmi 
a prevádzačstva, pričom hlavnou cieľovou skupinou 
všetkých programov sú ženy a mladí ľudia. V rámci 
Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku 
sa poskytuje odborná príprava národným a miestnym 
orgánom, ako aj občianskej spoločnosti a komunitným 
organizáciám, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri vy-
konávaní jeho projektov.

Základné údaje

• S podporou Núdzového trustového fondu Európskej 
únie pre Afriku bolo v regiónoch Sahel a Čadské 
jazero a Africký roh vytvorených 132 000 
pracovných miest.

• V súčasnosti má viac ako 9,3 milióna ľudí lepší 
prístup ku základným sociálnym službám, akými je 
zdravotníctvo a školstvo.

• Z Líbye bolo evakuovaných viac ako 5 900 utečencov 
a žiadateľov o azyl.

• V troch regiónoch Afriky, v ktorých pôsobí Núdzový 
trustový fond Európskej únie pre Afriku, sa viac ako 
1,8 milióna ľudí zúčastnilo na aktivitách zameraných 
na predchádzanie konfliktom a budovanie mier.

© UNHCR

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://data.unicef.org 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en  

