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Brak deszczu 
zagraża życiu dzieci 

Z powodu  suszy w Korei Północnej  życie wielu  dzieci  jest  poważnie 
zagrożone. Niektóre z nich już cierpią z powodu niedożywienia i innych 
chorób. W ostatnim czasie pracownicy UNICEF spotkali się z przedsta-
wicielami służby zdrowia prowincji dotkniętych przez suszę. Potwierdzili 
znaczący wzrost przypadków chorób biegunkowych wśród dzieci. Brak 
deszczu zagraża życiu dzieci, ponieważ ogranicza dostęp do czystej 
wody i sanitariatów, powiedział Daniel Toole, Dyrektor Regionalny UNI-
CEF.W czasie pierwszego półrocza 2015 r. w prowincjach dotkniętych 
przez suszę zanotowaliśmy duży wzrost przypadków chorób biegun-
kowych, które są jedną z głównych przyczyn śmierci dzieci na całym 
świecie.

Najbardziej  dotknięte  przez  suszę  są  trzy  prowincje:  Północne  i  Po-
łudniowe  Hwanghae  oraz  Południowy  Hamgyong.  Zanotowano  tam 
wzrost  przypadków  chorób  biegunkowych  wśród  dzieci  odpowiednio 
o 71%, 140% i 34%.

W 2012 r. co czwarte dziecko w Korei Północnej przejawiało oznaki nie-
dożywienia. Jest  to spowodowane wieloma czynnikami: brakiem czy-
stej wody  i  sanitariatów, ograniczonym dostępem do ośrodków zdro-
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Pogarszająca się sytuacja w Jemenie ma dramatyczny wpływ na zdro-
wie i życie dzieci. Statystyki są zastraszające. Ponad 2,5 mln dzieci jest 
narażonych na choroby biegunkowe, a pół miliona na niedożywienie. 
Przed konfliktem było to 160 tys. dzieci. Ponadto, ponad 1,3 mln dzieci 
grożą infekcje oddechowe, a 2,6 mln dzieci poniżej 15. roku życia nie 
jest zaszczepionych przeciwko odrze.

Dramatyczna sytuacja dzieci w Jemenie
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wia oraz niewystarczającą  ilością żywności. Ze względu na obniżoną 
odporność, niedożywione dzieci są szczególnie narażone na choroby 
biegunkowe. Dlatego UNICEF jest zaniepokojony wpływem, jaki susza 
może mieć na zdrowie i życie tych dzieci.

Aby pomóc najbardziej poszkodowanym osobom, UNICEF dostarcza 
pojemniki na wodę, tabletki do jej uzdatniania, a także leki dla niedo-
żywionych dzieci. Przeprowadzamy również intensywne szkolenia, jak 
leczyć niedożywione dzieci.

UNICEF  ponawia  apel  Sekretarza  Generalnego  ONZ  wzywający 
wszystkie strony konfliktu do zawieszenia broni i umożliwienie dotarcia 
z pomocą humanitarną do osób najbardziej potrzebujących.  
 
Konflikt w Jemenie ma destrukcyjny wpływ na system opieki zdrowotnej. 
UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi prowadzi akcję szczepień, 
badań i innych działań ratujących życie milionów dzieci w tym kraju.

Nasze Mobilne Zespoły Opieki Zdrowotnej i pracownicy UNICEF dzia-
łają w bardzo niebezpiecznych warunkach i ryzykują życie, aby dotrzeć 
do najbardziej potrzebujących kobiet i dzieci. Jeśli przestaną to robić, 
o wiele więcej dzieci umrze z powodu niedożywienia i chorób, którym 
potrafimy zapobiegać, powiedział Julien Harneis, przedstawiciel UNI-
CEF w Jemenie. Ale to, czego teraz potrzebuje Jemen, to zawieszenie 
broni i pokój. Jest to jedyny sposób, aby system opieki zdrowotnej mógł 
zostać odbudowany.

Od czasu eskalacji konfliktu w Jemenie w marcu 2015 r. ponad 40 tys. 
dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze  i polio, 10  tys. kobiet 
otrzymało wsparcie w czasie ciąży i porodu, a ponad 16 tys. dzieci było 
leczonych na niedożywienie.

Ale to, czego teraz 
potrzebuje Jemen, 

to zawieszenie broni i pokój
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Liczba  syryjskich  dzieci,  które  muszą  pracować  zwiększa  się  wraz 
z przedłużaniem się konfliktu i kryzysu humanitarnego w Syrii. Według 
raportu UNICEF i organizacji Save the Children jeszcze wiele musi być 
zrobione, aby odwrócić ten trend.

W Syrii pracujące dzieci dokładają się do domowego budżetu w 75% 
badanych gospodarstw domowych. W Jordanii blisko połowa wszyst-
kich syryjskich dzieci uchodźców  jest zmuszona do pracy. Natomiast 
w niektórych rejonach Libanu, dokąd uciekają uchodźcy z Syrii, pracują 
nawet sześciolatki.

Wiele dzieci pracuje w warunkach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. 
Najbardziej cierpią te, które są angażowane do sił zbrojnych, wykorzy-
stywane seksualnie, a także są ofiarami handlu ludźmi i zorganizowa-
nych grup przestępczych. Ponadto,  pracujące dzieci  często  znajdują 
się poza systemem edukacji.

Problem pracy dzieci uchodźców z Syrii
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Dzieci przenoszą ciężkie ładunki, są narażone na działanie substancji 
toksycznych i pestycydów. To tylko niektóre z zagrożeń, które każdego 
dnia czyhają na pracujące, syryjskie dzieci.

UNICEF i Save the Children apelują do społeczności międzynarodowej 
i rządów państw o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz zaprze-
stania pracy dzieci w Syrii i wszystkich krajach dotkniętych przez kryzys 
humanitarny. Aby to osiągnąć, należy:

• włączyć w system edukacji wszystkie dzieci poszkodowane przez 
kryzys,

• przeciwdziałać najgorszym formom pracy dzieci,
• zainwestować  we  wzmocnienie  narodowych  systemów  ochrony 
dzieci.

Świat zwleka z zakończeniem tego konfliktu. Syryjskie dzieci płacą za 
to najwyższą cenę, podsumowuje raport UNICEF i Save the Children.

Międzynarodowy dzień PiśMiennictwa
 O tym jak ważna jest nie tylko umiejętność czytania i pisania, 

ale cała edukacja przeczytacie więcej w materiale o odbudowanie 
systemu edukacji po trzęsieniu ziemi w Nepalu. 

Zachęcamy także do obejrzenia filmiku z Malezji! 
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Ruszyła III edycja akcji „2 złote na zdrowie dziecka” prowadzonej przez 
UNICEF  i Centrum Medyczne Damiana. W  tym  roku w  ramach akcji 
CMD wspiera  dzieci  na  Ukrainie,  mieszkające  na  terenach  objętych 
konfliktem. Według danych UNICEF w ubiegłym roku co najmniej 68 
dzieci  zostało  zabitych  a  180  rannych  w  wyniku  prowadzonych  na 
Ukrainie walk.  Doniesienia mówią o dzieciach ciężko rannych w wyniku 
eskalacji konfliktu w obwodzie donieckim. Wiele obszarów jest obecnie 
niedostępnych dla organizacji humanitarnych, dlatego UNICEF szacu-
je, że liczba ofiar wśród dzieci może być znacznie wyższa.

UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi robi wszystko, aby zapew-
nić bezpieczeństwo dzieciom we wschodniej Ukrainie. 500 000 dzieci 
i  ich rodzin zostanie objętych kampanią edukacyjną o ryzyku związa-

2 złote na zdrowie dziecka

UNICEF i St. Majewski, producent kultowych kredek Bambino oraz ar-
tykułów papierniczych Unipap,  łączą siły w działaniach na  rzecz dzie-
ci. W sierpniu do sklepów w całej Polsce trafi seria produktów Bambino 
i Unipap z logo UNICEF. Ich zakup wspiera programy organizacji. 

Oprócz kredek Bambino z  logo UNICEF, będzie można kupić zeszyty 
Unipap, bloki techniczne i rysunkowe, teczki z gumką oraz farby plakato-
we. Po raz pierwszy od lat, produkty ze znakiem UNICEF będą dostępne 
w szerokiej ofercie na rynku polskim. Wcześniej ich sprzedaż ograniczo-
na była do sklepu internetowego i punktu sprzedaży w centrum Warsza-
wy. Obok wsparcia finansowego organizacji, celem wspólnego działania 
UNICEF  i  firmy St. Majewski  jest  również przeprowadzenie akcji  edu-
kacyjnej wśród dzieci w Polsce. Firma St. Majewski,  informuje swoich 
klientów o  tym,  jak wygląda sytuacja dzieci na świecie. Na wszystkich 
produktach z logo UNICEF znajdują się ciekawe informacje i statystyki 
UNICEF. Polscy uczniowie dowiedzą się między innymi, co to jest „Szko-
ła w Pudełku” i jak pomaga ona dzieciom w regionach dotkniętych kata-
strofami naturalnymi,  czy konfliktami  zbrojnymi – wszędzie  tam, gdzie 
dzieci  nie  mogą  normalnie  chodzić  do  szkoły.  Inauguracji  sprzedaży 
produktów z logo UNICEF towarzyszyć będzie wyjątkowy konkurs pod 
hasłem „Razem idziemy do szkoły”, adresowany do kupujących wypraw-
kę szkolną z logo UNICEF w sklepach sieci Biedronka. Aby wziąć w nim 
udział należy zakupić produkt z logo UNICEF i przygotować pracę pla-
styczną pt. „Mój rówieśnik na drugim końcu świata”

Artykuły papiernicze
 dla UNICEF

Pod  koniec  kwietnia  potężne  trzęsienie  ziemi  zdewastowało  Nepal. 
Pracownicy UNICEF cały czas są na miejscu i od pierwszych godzin po 
tragedii nieśli pomoc poszkodowanym. Dzięki zaangażowaniu polskich 
Darczyńców udało się zebrać ponad 2,1 miliona złotych na akcję ratun-
kową w Nepalu. Swój wkład w ten wynik miały polskie szkoły, które jak 
zwykle ochoczo włączyły się w pomoc organizowaną przez UNICEF. 
W ramach akcji  „Pomóżmy dzieciom z Nepalu wrócić do szkoły” 160 
placówek edukacyjnych nie tylko zgłębiło swoją wiedzę o kraju, ale tak-
że z dużym zaangażowaniem zbierali fundusze na odbudowę szkół dla 
dzieci poszkodowanych w  trzęsieniu ziemi. Dzięki Państwa wsparciu 
zebraliśmy ponad 35 tysięcy złotych, które zasilą program odbudowy 
szkół w Nepalu. Dziękujemy!

Pomóżmy dzieciom 
w Nepalu wrócić do szkoły!
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UNICEF robi wszystko, 
aby zapewnić 

bezpieczeństwo dzieciom

2,1 miliona złotych 
na akcję ratunkową 

w Nepalu

nym  z  obecnością min  i  niewybuchów  oraz  instrukcją  bezpiecznego 
zachowania. W szkołach  i ośrodkach wsparcia UNICEF zapewnił  już 
pomoc psychologiczną dla ponad 20 000 chłopców i dziewcząt. UNI-
CEF dostarczył również wodę pitną dla ponad 550 000 osób poszkodo-
wanych na skutek konfliktu w rejonie Doniecka i Ługańska.


