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Kabul/Islamabad, 27 października 2015 r. – Dzieci przebywające na 
obszarach dotkniętych przez trzęsienie ziemi w Afganistanie i Pakista-
nie są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. Na skutek bardzo 
trudnych warunków niektóre społeczności są zupełnie odcięte od po-
mocy, ostrzega UNICEF.

W wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,5 stopni w skali Richtera zginęło 200 
osób (w tym 12 dziewcząt), a 1000 zostało rannych. Szacuje się, że 
połowa poszkodowanych to dzieci.

Trzęsienie ziemi w Pakistanie i Afganistanie

W 1965 r. UNICEF został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. 
Wówczas, przyjmując tę Nagrodę w imieniu UNICEF Henry Labouisse, 
drugi Dyrektor Generalny w historii organizacji, powiedział: Dobrobyt 
dzieci dzisiaj nierozłącznie wiąże się z pokojem na świecie jutro. Dziś, 
w czasie nasilających się kryzysów, jego słowa wciąż brzmią prawdzi-
wie. I przemawiają do nas wszystkich.

Każde dziecko ma prawo do normalnego dzieciństwa. UNICEF praco-
wał nieprzerwanie od dnia, kiedy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla 
i będzie pracował nadal, aby zapewnić to prawo każdemu dziecku. To 
najpewniejsza droga do przyszłości, w której pokój jest możliwy.

50 lat temu 
UNICEF otrzymał 
Pokojową Nagrodę Nobla
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Nigdy wcześniej w historii tak mało dzieci, w tak niewielu krajach zakaziło 
się wirusem polio. Ale nie spoczniemy, dopóki ta liczba nie wyniesie zero, 
przypomina UNICEF w przeddzień Światowego Dnia Walki z Polio.

Postęp w wyeliminowaniu występowania wirusa polio na świecie jest 
realny. Obecnie tylko w dwóch państwach świata występuje dziki 
szczep wirusa: w Afganistanie i Pakistanie, powiedział Peter Crowley, 
Dyrektor UNICEF ds. Polio. Ale dopóki na świecie są dzieci, które nie 
otrzymały szczepionki przeciwko polio, zagrożenie pozostaje. Dlatego 
nie możemy stracić czujności. Musimy doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej wszystkie dzieci będą rutynowo szczepione przeciwko polio.

Polio odchodzi 
w zapomnienie
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Trzęsienie ziemi o sile 7,5 
stopni w skali Richtera 



Od 10 lat Pampers wspiera UNICEF w walce z tężcem noworodkom. 
Dziś możemy pochwalić się realnymi efektami tej współpracy – uda-
ło nam się ocalić życie 500 000 dzieci i wyeliminować tężec u matek 
i noworodków w 17 krajach. Dzięki nam co sekundę gdzieś na świecie 
jakaś mama i jej dziecko otrzymują szczepionkę.

Zapraszamy rodziców i dzieci do świętowania z nami sukcesu i dalszej 
pomocy w spełnieniu wyjątkowego życzenia: wyeliminowania tężca 
wszędzie tam, gdzie nadal stanowi on zagrożenia dla mam i ich dzieci. 
Akcję Pampers na rzecz UNICEF można wesprzeć na 3 łatwe sposoby, 
m.in. kupując pieluszki Pampers oznaczone logotypem akcji.

DOBRE WIEŚCI! Artur Żmijewski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, 
znalazł się w gronie finalistów konkursu Gwiazdy Dobroczynności  
Mamy nadzieję, że z Waszą pomocą zostanie jego LAUREATEM! Pro-
simy - oddajcie swój głos na http://glosowanie.gwiazdydobroczyn-
nosci.pl/projekty

Artur Żmijewski wspiera nasze działania już od 2007 roku. Dzięki 
Jego fantastycznemu zaangażowaniu przekazaliśmy na pomoc dzie-
ciom około 10 milionów złotych! Jesteśmy dumni, że jest w gronie 
Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF.

Artur Żmijewski – Ambasador Dobrej Woli UNICEF 
nominowany do nagrody 
Gwiazdy Dobroczynności
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POLSKa

10. urodziny to okazja do świętowania w gronie wyjątkowych ludzi. Do 
akcji Pampers i UNICEF w tym roku przyłączył się Olivier Janiak – zna-
ny prezenter telewizyjny i ojciec trzech synów – który pojechał do An-
goli, żeby zobaczyć na własne oczy, jak akcja „1 paczka = 1 ratująca 
życie szczepionka” pomaga chronić życia nowo narodzonych dzieci 
i ich mam.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z prawami 
dziecka – począwszy od Janusza Korczaka, cenionego na świecie 
działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, poprzez działalność 
Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę powstania UNICEF - największej 
międzynarodowej organizacji pomagającej dzieciom, aż po uchwalenie 
Konwencji o prawach dziecka. To właśnie Polska była inicjatorem po-

wstania Konwencji i w 1978 roku przedłożyła Komisji Praw Człowieka 
ONZ jej pierwszy projekt.
W ramach obchodów rocznicy Konwencji zachęcamy wszystkich do 
przeprowadzenia zajęć na temat praw dziecka, a także obejrzenia fil-
miku przygotowanego przez laureatów jednej z edycji konkursu „Prawa 
dziecka oczami dziecka”.

20 listopada – rocznica uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka

1 paczka = 1 ratująca życie 
szczepionka

10. rocznica współpracy UNICEF i Pampers
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