
Tragiczne trzęsienie 
ziemi w Nepalu

25 kwietnia 2015 roku doszło do niezwykle silnego 
trzęsienia ziemi w Nepalu – kraju położonym w Azji 
Południowej. W jego wyniku ponad 5000 osób zgi-
nęło, a prawie milion dzieci wymaga natychmiasto-
wej pomocy. Wstrząsy o sile 7,9 w skali Richtera 
spowodowały niewyobrażalne zniszczenia, których 
naprawa będzie wymagała dużo czasu. 

Nepal do tej pory był dla wielu ludzi miejscem tury-
stycznych wypraw. Ogromną popularnością cieszył 
się zwłaszcza wśród himalaistów. 80% powierzchni 
kraju pokrywają wysokie pasma górskie. W środ-
kowej części kraju położone są kotliny, wśród nich 
największa Dolina Katmandu. 

Ostatnie trzęsienie ziemi było najsilniejszym tego 
typu kataklizmem od 1934 roku w tym regionie. Od-
notowano również 60 wstrząsów wtórnych, a istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się kolejnych. 
Ogromne zniszczenia, 5 000 ofiar śmiertelnych, 50 
000 rannych i tysiące zaginionych – to bilans ostat-
nich wydarzeń. Niestety wciąż może on rosnąć, na-
pływają kolejne niepokojące informacje z terenu.

Życie w Nepalu jest teraz bardzo trudne. Powoli 
kończą się zasoby wody i żywności, występują prze-
rwy w dostawie prądu, a komunikacja jest znacznie 
utrudniona. Setki tysięcy ludzi spędzają noce pod 

gołym niebem obawiając się kolejnych wstrząsów. 
Ulewny deszcz może jeszcze bardziej pogorszyć 
trudne warunki. Szczególne dzieci są narażone na 
niebezpieczeństwo. Ograniczony dostęp do wody 
i urządzeń sanitarnych może być przyczyną wielu 
chorób. Niektóre dzieci zostały również rozdzielone 
ze swoimi rodzinami. 

UNICEF jest na miejscu i robi wszystko, aby pomóc 
najbardziej potrzebującym dzieciom. Pomoc jest 
skoncentrowana na ochronie dzieci, dostarczaniu 
czystej wody, sanitariatów, żywności oraz materia-
łów edukacyjnych. UNICEF dostarcza również do-
ustne sole nawadniające, tabletki cynku i namioty 
medyczne. Przygotowujemy również dwa transporty 
lotnicze z pomocą humanitarną, które wkrótce dotrą 
do Katmandu. Mają zabrać na swój pokład około 
120 ton niezbędnych produktów, namiotów, koców 
oraz sprzętu medycznego. 

Do akcji pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Nepa-
lu może włączyć się każdy. Potrzeby są ogromne, 
każde wsparcie się liczy. 

Jeśli możecie zorganizować w swojej placówce 
zbiórkę to zachęcamy do przekazania darowizny na 
konto 41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 (z dopi-
skiem „Pomoc dla Nepalu”). Dziękujemy!
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