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Vad är målet med fonden?

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika 
främjar stabilitet och fred och bidrar till bättre 
migrationshantering i Afrika genom att utreda 
orsakerna bakom social oro, tvångsförflyttning och 
irreguljär migration.  Dess projekt har följande mål: 

• Hjälpa människor att uppnå bättre ekonomiska 
förutsättningar, till exempel genom utbildning 
och stipendier eller genom att stödja mikroföretag 
samt små och medelstora företag som ger nya 
möjligheter åt utsatta grupper som unga och kvinnor.

• Göra samhällen starkare genom att ge människor 
tillgång till grundläggande saker som mat, rent 
vatten, sjukvård och skolor.

• Förbättra migrationshanteringen genom 
att hjälpa utsatta människor längs med 
migrationsvägarna, till exempel genom att leta 
efter försvunna personer och erbjuda sjukvård, 
hjälpa människor att återvända hem om de vill 
och ta hand om offren för människohandel och 
människosmuggling.

• Förbättra samhällsstyrningen och förhindra 
konflikter genom att stötta partnerländer i kampen 
mot terrorism, människohandel och organiserad 
brottslighet. Detta kan även uppnås genom att 
föra en dialog för att förebygga radikalisering och 
våldsam extremism samt genom att kontinuerligt 
skydda och sprida budskapet om mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter.

Vad är EU:s förvaltningsfond för 
nödåtgärder i Afrika?

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder är inriktad 
på stabilitet och insatser mot de bakomliggande 
orsakerna till irreguljär migration och fördrivna 
personer  i Afrika och är ett sätt för EU att förbättra 
samarbetet med dess partnerländer i Afrika. 

Fonden har en budget på fem miljarder euro som 
används för projekt i 26 afrikanska länder spridda över 
tre regioner: Sahel och Tchadsjön, Afrikas horn och 
Nordafrika. Projekten genomförs av medlemsstaternas 
eller FN:s organ eller av andra icke-statliga 
organisationer. 

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika star-
tades under ett toppmöte om migration som hölls i 
Valletta den 12 november 2015 och där representan-
ter för både EU och afrikanska länder medverkade. 
Europeiska kommissionen och 25 av EU:s medlemssta-
ter samt Norge och Schweiz deltar i fonden. © EUTF
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Du hittar mer information om EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, UNHCR och Unicef via följande länkar:  

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

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

• https://data.unicef.org

EU har även andra tillgångar och projekt för att hjälpa flyktingar.  
Du kan läsa mer om dem här:  
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/migration-and-forced-displacement_en

Siffrorna i texten är från maj 2021.
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Vem får stöd?

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika hjälper i 
första hand utsatta och fattiga människor i regionerna, 
till exempel flyktingar, migranter och internflyktingar 
som har tvingats fly från sina hemländer på grund 
av konflikter, terroristattacker, klimatförändringar 
eller brist på arbetstillfällen eller på mat och vatten. 
Fonden stöttar också utsatta småsamhällen och 
personer som fallit offer för människohandel eller 
människosmuggling. Alla program lägger stor vikt 
vid att hjälpa kvinnor och unga. Fonden erbjuder 
utbildning åt både nationella och lokala myndigheter, 
civilsamhällen och samhällsbaserade organisationer, 
som alla har en viktig roll i att genomföra projekten.

Fondens arbete i siffror

• Mer än 132 000 arbetstillfällen har skapats i 
Sahel och området runt Tchadsjön samt regionen 
kring Afrikas horn tack vare stöd från EU:s 
förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

• Mer än 9,3 miljoner människor har nu bättre tillgång 
till grundläggande sociala tjänster som sjukvård och 
utbildning.

• Fler än 5 900 flyktingar och asylsökande har blivit 
evakuerade från Libyen.

• Fler än 1,8 miljoner människor har deltagit i 
konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete 
i de tre regionerna där EU:s förvaltningsfond för 
nödåtgärder i Afrika verkar.
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