
Dla syryjskich dzieci żyjących na terenach objętych ciągłymi walkami 
niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie życia. Miejsca objęte 
konfl iktami zbrojnymi są bardzo trudno dostępne, a dotarcie pomocy 
humanitarnej wymaga czasu i pokonania wielu przeszkód. UNICEF 
ściga się z czasem, aby zapewnić dzieciom ciepłą odzież, opał i koce.

ZIMOWE PACZKI DLA DZIECI Z SYRII

Dla większości dzieci w Polsce pierwsze dni zimy oznaczają zabawę 
w śniegu, lepienie bałwana i zapach gorącej czekolady. Niestety, rze-
czywistość jest inna dla najmłodszych z Syrii. W kraju ogarniętym wojną 
oraz w krajach ościennych, takich jak Liban, Jordania, czy Irak zima jest 
szczególnie trudnym czasem w roku. Chore, pozbawione bezpiecznego 
schronienia i często ranne dzieci walczą o każdy dzień. Zimą grozi im 
śmierć.

UNICEF jest na miejscu i jako jedna z nielicznych organizacji niesie po-
moc na terenie niemal całego kraju. Pomagamy zapewniając dzieciom 
ciepłe kurtki, buty, odzież i koce. UNICEF wspiera fi nansowo rodziny, 
zapewnia najmłodszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
ogrzewa szkolne klasy, w których dzieci mogą schronić się przed mro-
zem i czuć się bezpiecznie.

W tym roku zaprosiliśmy szkoły do włączenia się w akcję pomocy dzie-
ciom w Syrii. W ramach kampanii edukacyjnej uczniowie dowiedzą się 
jak wygląda codzienne życie w kraju ogarniętym wojną. Do udziału w ak-
cji zgłosiło się 600 szkół. Kampanię wspiera Artur Żmijewski Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF. 

SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII 
przetrwały zimę!
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Chodziłem do szkoły w zniszczonych, starych ubraniach. Zdarzało się, 
że niektóre z nich były podarte. Byłem bardzo zawstydzony pokazując 
się w nich kolegom. – mówi 12-letni Abdulrahman, mieszkający w pół-
nocnej części Homs, w centralnej Syrii.

Rodzice nie mają pieniędzy, aby kupić mi nowe ubrania. Mój ojciec nie 
pracuje, ponieważ nie może znaleźć żadnej posady. Nie ma dla niego 
pracy. Pomagam mu w uprawianiu warzyw, które później sprzedajemy 
lub spożywamy – dodaje Abdulrahman.

W październiku ubiegłego roku UNICEF był częścią konwoju huma-
nitarnego, który dotarł do Homs. Konwój ten dostarczył ponad 5 000 
zestawów z zimową odzieżą dla dzieci. Przywiezione paczki zawierały 
pełen komplet odzieży zimowej dla dzieci, w który wchodziły: kurtka, 
wełniany sweter, ciepłe zimowe spodnie, kombinezon, wełniana czap-
ka, szalik, rękawiczki, skarpetki i para zimowych butów.

Zarówno Abdulrahman, jego 7-letnia siostra Zeinab jak i 9-miesięczny 
brat Ma’en, wszyscy otrzymali zestawy zimowej odzieży.

Miło jest otrzymać nowe ubrania. Chciałbym, żebyśmy dostawali takie 
paczki częściej, ponieważ w naszym mieście trudno kupić jakąkolwiek 
odzież. Gdy jest już dostępna, ceny są bardzo wysokie. – mówi Abdul-
rahman.

Teraz mogę chodzić do szkoły, nie wstydząc się mojego wyglądu. Na-
wet jeśli w klasie dzieci nie dokuczają innym, nie musimy się zastana-
wiać nad tym co nosimy. Skupiamy się na nauce.– dodaje, ciesząc się, 
że ubiór przestał być problemem, z którym musi zmagać się w szkole.
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W 2016 r. każdego dnia umierało 15 000 dzieci poniżej 5. roku życia. 
46% z nich (czyli 7000) w ciągu pierwszych 28 dni życia.

Z raportu „Levels and Trends in Child Mortality 2017” wynika, że liczba 
dzieci umierających przed ukończeniem 5. urodzin zmniejsza się (5,6 
mln w 2016 r. w porównaniu do 9,9 mln w roku 2000), ale niestety 
w tej grupie zwiększa się udział zgonów wśród noworodków (z 41% 
do 46% w tym samym okresie). Jeśli obecne tendencje utrzymają się, 
do 2030 r. 60 mln dzieci umrze przed swoimi 5 urodzinami. Połowa 
z nich to noworodki. Większość zgonów wśród noworodków miała miej-
sce w dwóch regionach: Azji Południowej (39%) Afryce Subsaharyjskiej 
(38%). Połowa wszystkich noworodków, które zmarły, przyszły na świat 
zaledwie w 5 krajach: Indiach (24%), Pakistanie (10%), Nigerii (9%), 
Demokratycznej Republice Konga (4%) 

Na szczycie listy chorób powodujących największą liczbę zgonów dzie-
ci do 5. roku życia są zapalenie płuc i biegunka, które odpowiadają od-
powiednio za 16% i 8% zgonów. W przypadku noworodków przyczynę 
około 30% zgonów stanowią komplikacje związane z przedwczesnymi 
porodami oraz komplikacje okołoporodowe. Łącznie umieralność dzieci 
do 5. roku życia wynosi 5,6 mln (2016 r.). 

PRZEMOC
wobec dzieci

KAŻDEGO DNIA 
umiera 7000 noworodków
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Przemoc wobec dzieci, czasami mających zaledwie rok, występuje 
powszechnie w domach, szkołach i lokalnych społecznościach – te 
niepokojące dane ujawnia nowy raport UNICEF.

A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents” to 
raport, w którym UNICEF prezentuje najnowsze dane pokazujące, że 
dzieci doświadczają przemocy w każdym wieku i w każdym środowisku.

Przemoc wobec najmłodszych dzieci w ich domach:
• 3/4 wszystkich 2-4 latków (około 300 milionów) doświadcza 

przemocy psychicznej i/lub fi zycznej od opiekunów w domu.
• Około 6 na 10 rocznych dzieci w 30 krajach (posiadających 

dane na ten temat) jest poddawanych przemocy na porządku 
dziennym. Prawie 1/4 z nich jest karana fi zycznie, a niemal 1 na 
10 dzieci w tym wieku jest bitych po twarzy, głowie czy uszach.

• Na całym świecie 1 na 4 dzieci poniżej piątego roku życia (176 
milionów) mieszka z matką, która jest ofi arą przemocy ze stro-
ny partnera.

Zgony wśród nastolatków na skutek przemocy:
• Na całym świecie co 7 minut zostaje zamordowany nastolatek.
• W 2015 roku ryzyko zabójstwa czarnoskórego nastolatka 

w Stanach Zjednoczonych było takie samo, jak w zniszczonym 
przez wojnę Sudanie Południowym.

• Ameryka Łacińska i Karaiby to jedyne obszary na świecie, 
w których wskaźnik zabójstw nastolatków wzrósł; w 2015 roku 
niemal połowa morderstw popełnionych na nastolatkach miała 
miejsce właśnie na tych terenach.
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Przemoc w szkołach:
• Połowa wszystkich dzieci w wieku szkolnym (732 miliony) żyje 

w krajach, w których kary cielesne w szkołach nie są całkowicie 
zakazane.

• 3/4 wszystkich strzelanin w szkołach z ostatnich 25 lat miało 
miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Priorytetem w działaniach UNICEF jest wyeliminowanie wszelkich 
form przemocy. Działania organizacji polegają na m.in. wsparciu 
rządów państw w poprawie świadczeń dla dzieci-ofi ar przemocy; do-
skonaleniu prawodawstwa chroniącego dzieci; pomaganiu społecz-
nościom, rodzicom i dzieciom w zapobieganiu przemocy poprzez 
praktyczne programy, takie jak kursy pomocy rodzicom czy akcje 
przeciw przemocy domowej.


