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Kakšen je cilj?

Nujni skrbniški sklad EU spodbuja stabilnost in mir 
ter prispeva k boljšemu upravljanju migracij v Afriki 
z odpravljanjem temeljnih vzrokov za destabilizacijo, 
prisilno razselitev in nedovoljene migracije.  Njegovi 
projekti si prizadevajo: 

• povečati možnosti ljudi za iskanje boljših 
gospodarskih priložnosti, na primer z 
usposabljanjem in štipendijami ali s podpiranjem 
mikro, malih in srednjih podjetij, ki zagotavljajo 
gospodarske priložnosti za ranljive skupine 
prebivalstva, mlade in ženske;

• okrepiti odpornost skupnosti s podpiranjem 
dostopa ljudi do osnovnih storitev, kot so hrana, čista 
voda, zdravstveni domovi in šole;

• izboljšati upravljanje migracij z zagotavljanjem 
pomoči ranljivim migrantom na migracijskih poteh, 
na primer z organizacijo misij za iskanje in reševanje, 
zagotavljanjem zdravstvene podpore, pomočjo 
migrantom pri vrnitvi domov, če to želijo, ter zaščito 
in pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi in tihotapljenja;

• izboljšati upravljanje in preprečiti tveganje 
konfliktov s podpiranjem partnerskih držav v boju 
proti terorizmu, trgovini z ljudmi in organiziranemu 
kriminalu, s preprečevanjem radikalizacije in 
nasilnega ekstremizma prek dialogov ter z nenehnim 
varovanjem in spodbujanjem človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Kaj je nujni skrbniški sklad EU?

Nujni skrbniški sklad EU za stabilnost in odpravljanje 
temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in 
razseljevanje v Afriki je eno od sredstev, ki jih Evropska 
unija uporablja za krepitev sodelovanja med EU in 
afriškimi partnerskimi državami. 

Nujni skrbniški sklad EU ima proračun v višini 5 
milijard EUR, ki ga uporablja za financiranje projektov 
v 26 afriških državah v treh regijah: Sahel in Čadsko 
jezero, Afriški rog ter Severna Afrika. Projekte izvajajo 
agencije držav članic EU, agencije Združenih narodov 
(ZN) in druge nevladne organizacije. 

Nujni skrbniški sklad EU so ustanovili evropski in 
afriški partnerji na vrhu v Valletti na temo migracij 
12. novembra 2015. Med sodelujočimi so Evropska 
komisija in 25 držav članic EU, Norveška ter Švica.
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Več informacij o nujnem skrbniškem skladu EU, UNHRC in  Unicef: :  

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

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

• https://data.unicef.org

Evropska unija begunce podpira tudi z drugimi sredstvi in projekti.  
Več informacij lahko najdete tukaj:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Zgornje številke so iz maja 2021.
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Kdo ima koristi?

Nujni skrbniški sklad EU se osredotoča na podporo 
nekaterim najbolj ranljivim in najrevnejšim 
prebivalcem regij, kot so begunci, migranti in notranje 
razseljene osebe, ki so morali zapustiti svoje države 
zaradi konfliktov, terorističnih napadov, pomanjkanja 
delovnih mest, podnebnih sprememb ali pomanjkanja 
hrane in vode. Nujni skrbniški sklad EU podpira tudi 
ranljive lokalne skupnosti ter žrtve trgovine z ljudmi 
in tihotapljenja, pri čemer so ženske in mladi ključna 
ciljna skupina vseh programov. Nacionalni in lokalni 
organi ter civilna družba in organizacije, ki temeljijo na 
skupnosti, imajo koristi od dejavnosti usposabljanja v 
okviru nujnega skrbniškega sklada EU in imajo ključno 
vlogo pri izvajanju njegovih projektov.

Ključni podatki

• S podporo nujnega skrbniškega sklada EU je bilo na 
območju Sahela in Čadskega jezera ter Afriškega 
roga ustvarjenih več kot 132 000 delovnih mest.

• Tako ima zdaj več kot 9,3 milijona ljudi boljši dostop 
do osnovnih socialnih storitev, kot sta zdravstvo in 
izobraževanje.

• Iz Libije je bilo evakuiranih več kot 5 900 beguncev 
in prosilcev za azil.

• Več kot 1,8 milijona ljudi je sodelovalo v dejavnostih 
preprečevanja konfliktov in vzpostavljanja miru v treh 
afriških regijah, v katerih se izvaja nujni skrbniški 
sklad EU.
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