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Jeśli obecna tendencja utrzyma się, to w 2050 r. liczba wczesnych mał-
żeństw w Afryce wzrośnie ze 125 milionów do 310 milionów, alarmuje 
UNICEF. Za kilkanaście Afryka prześcignie Azję Południową jako re-
gion o największej liczbie kobiet w wieku 20-24 lat, które zostały wyda-
ne za mąż jako dzieci. 

Wczesne małżeństwa wpływają na zdrowie i jakość życia dzieci. Mają 
one mniejsze szanse na ukończenie szkoły, zdobycie zawodu, a także 
częściej stają się ofiarami przemocy i zakażenia wirusem HIV. Dzieci 
urodzone przez nastoletnie matki są narażone na niską masę urodze-
niową oraz śmierć tuż po porodzie. Wczesne małżeństwa utrwalają też 
błędne koło ubóstwa.

Liczba wczesnych małżeństw w Afryce 
będzie coraz większa

W ciągu ostatnich 15 lat trzykrotnie wzrosła liczba zgonów nastolatków 
zakażonych wirusem HIV, alarmuje UNICEF. AIDS jest główną w Afry-
ce, a drugą na świecie, przyczyną śmierci wśród nastolatków. Nasto-
latki są też jedyną grupą społeczną, w której wskaźnik umieralności 
z powodu wirusa HIV nie maleje.

Dane wskazują, że większość nastolatków, które umierają z powodu 
chorób związanych z AIDS została zakażona 10-15 lat temu, czy-
li w okresie wczesnego dzieciństwa. Wówczas, mniej kobiet w ciąży 
i matek zakażonych wirusem otrzymywało terapię antyretrowirusową 
powstrzymującą przenoszenie wirusa z matki na dziecko. Te dzieci 
przetrwały do młodzieńczych lat, często nawet nie wiedząc o swojej 
chorobie.

Mimo to, od 2000 r. udało się uniknąć niemal 1,3 mln nowych zakażeń 
wśród dzieci przede wszystkim dzięki postępowi w zapobieganiu prze-
noszenia wirusa z matki na dziecko.

Światowy dzień walki 
z AIDS
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Jeśli sieć wodociągowa na obszarze dotkniętym przez konflikt na Ukra-
inie nie zostanie szybko naprawiona, zdrowie około 700 000 dzieci 
i wielu osób dorosłych będzie zagrożone, ostrzega UNICEF.

Funkcjonowanie systemów centralnego ogrzewania we wschodnich 
rejonach obwodu donieckiego i ługańskiego jest zależne od zasobów 
wodnych. Niestety na skutek konfliktu uszkodzone zostały rurocią-
gi i infrastruktura, a gruz ze zniszczonych mostów utrudnia przepływ 
wody. To zwiększa możliwość jej zamarzania, co może doprowadzić do 
wyłączenia systemu.

UNICEF apeluje o umożliwienie bezpiecznego dostępu do obszarów 
niekontrolowanych przez rząd na wschodzie Ukrainy w celu zapew-
nienia dzieciom pomocy ratującej życie, usunięcia niewybuchów oraz 
naprawy zniszczonej infrastruktury, aby utrzymać funkcjonowanie sys-
temu wodnego, kanalizacyjnego i grzewczego.

Trudna sytuacja dzieci 
na Ukrainie

Wczesne małżeństwa utrwalają 
też błędne koło ubóstwa.
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W Mali dostęp do opieki medycznej jest ciągle wyzwaniem. 40% miesz-
kańców kraju mieszka więcej niż 5 km od najbliższego ośrodka zdrowia. 
7 z 10 zgonów dzieci poniżej 5 roku życia ma miejsce poza szpitalem, 
czy ośrodkiem medycznym. Ponad połowie z nich można byłoby zapo-
biec dzięki nisko kosztowym i prostym interwencjom medycznym. Powta-
rzające się kryzysy humanitarnej w kraju pogarszają sytuację. UNICEF 
Polska rozpoczął kampanię mającą na celu wsparcie ośrodków zdro-
wia w Mali, które zajmują się opieką okołoporodową. Kobieta w ciąży, 
a następnie matka wraz z noworodkiem zasługują na specjalna pomoc, 
której niestety z powodu trudnych warunków, mieszkanki Mali nie mogą 
doświadczyć. Dzięki wsparciu Darczyńców mamy nadzieję wybudować 
i wyposażyć placówki, które zapewnią odpowiednią opiekę najmłodszym 
dzieciom. Akcję wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF – Artur Żmi-
jewski. Zapraszamy na stronę www.unicef.pl po więcej informacji. 
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We wtorek, 27 października b.r. Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhau-
ser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z Markiem Krupińskim. 
Dyrektor Generalny UNICEF Polska przedstawił Pierwszej Damie ak-
tualne działania organizacji na rzecz dzieci.

Małżonka Prezydenta RP podziękowała UNICEF Polska za zaan-
gażowanie w pomoc dzieciom, które cierpią na skutek konfliktu na 
Ukrainie. 

POLSKa

Spotkanie Pierwszej 
Damy i Dyrektora 
Generalnego UNICEF

Pomagamy dzieciom 
w Afryce bezpiecznie 
przyjść na świat!
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Coraz bliżej Święta!
Już za kilka tygodni udamy się wszyscy na przerwę 
Świąteczną. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Wam dużo spokoju i radości. Za-
praszamy wszystkich bardzo serdecznie do nowego 
sklepu internetowego UNICEF: www.kartkidlafirm.
pl, gdzie znajdziecie nie tylko przepięknę karty świą-
teczne, które możecie wysłać  najbliższym z życze-
niami, ale także oryginalne prezenty z logo UNICEF. 
Wśród artykułów, które można nabyć są kubki, zeszy-
ty, maskotki, breloczki. A co najważniejsze – część do-
chodu z zakupów wspomaga programy prowadzone 
przez UNICEF dla najbardziej potrzebujących dzieci 
na świecie. 


