
16 grudnia 2014 roku doszło do brutalnego ataku na szkołę w Peszawarze (Pakistan). W 
zamachu terrorystycznym zginęło wiele osób, z czego większość to dzieci. 
Szkoły powinny być miejscem bezpiecznym dla dzieci. Tym bardziej bulwersu-
je fakt ataku na tych, którzy są najsłabsi. W Pakistanie, który od lat boryka się z pro-
blemem dostępu do edukacji i gdzie 1/3 kobiet jest niepiśmienna, prawo do nauki jest  
szczególnie ważne. Edukacja jest dla dzieci jedną z największych szans na zmianę ich 
życia, mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska. Atak w Peszawarze jest 
dla nas tym większym wstrząsem, że miał on miejsce w kraju, z którego pochodzi tegoroczna 
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla – Malala Yousafzai, która niemal straciła życie walcząc 
o dostęp do edukacji dla każdego dziecka, dodaje.

UNICEF od wielu lat prowadzi w Pakistanie działania pomocowe. Swoją uwagę skupia na 
projektach edukacyjnych, wodnych, sanitarnych oraz na programach szczepień. Dzięki stara-
niom UNICEF tysiące uczniów ma dostęp do edukacji i pomocy żywnościowej.

Atak na szkołę w Pakistanie

Zamknięte szkoły na Ukrainie

Z powodu konfliktu na Ukrainie w Obwodzie 
donieckim zamknięto 147 szkół. Od 1 września 
toczący się konflikt przerwał edukację około 
50 000 dzieci. Niektóre szkoły zrównano z 
ziemią, inne zostały zamknięte ze względów 
bezpieczeństwa. Na obszarze kontrolowanym 
przez władze, 187 placówek oświatowych 
zostało uszkodzonych lub zniszczonych. 
Najważniejsze, aby dzieci mogły wrócić 
do szkół i kontynuować naukę. Dzieci naj-
bardziej odczuwają skutki tego konfliktu. 

N
O
W
O
ŚC

I



Już 900 tysięcy na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym 

Dzięki zaangażowaniu polskich Darczyńców udało się zebrać już ponda 900 tysięcy złotych na 
ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. Akcja pomocowa wciąż trwa. Zaangażowały 
się w nią także szkoły i przedszkola, które w ramach uczestniczenia w projekcie Wszystkie 
Kolory Świata zbierają darowizny na ten cel. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przezna-
czone na akcje szczepień dzieci, dożywianie i rozwój Mobilnych Zespołów Opieki Zdrowo-
tnej. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się pomoc!

5 lat po trzęsieniu ziemi na Haiti

12 stycznia 2015 roku minęła 5 rocznica tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, które dotknęło 
mieszkańców Haiti. 5 lat po tragicznym trzęsieniu ziemi na Haiti, UNICEF wciąż mobilizuje 
siły, aby odpowiedzieć na ogromne potrzeby lokalnej społeczności. Ponad 50 000 osób nadal 
mieszka w obozach dla uchodźców, a około 200 000 dzieci pozostaje poza systemem edukacji. 
Średnio połowa dzieci w wieku od 5 do 14 lat jest zmuszanych do podjęcia pracy, a liczba ta 
stale rośnie w północno-wschodniej i środkowej części kraju. Więcej informacji na stronie 
www.unicef.pl

Nie mogą chodzić do szkoły, a dostęp do podstawowych usług jest ograniczony. Niektóre dzieci 
są świadkami brutalnych walk i ostrzałów. Przypominamy stronom konfliktu na Ukrainie, aby 
zapewniły wszystkim dzieciom ochronę przed przemocą, powiedziała Marie-Pierre Poirier, 
Dyrektor Regionalny UNICEF ds. Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.
O działaniach UNICEF na Ukrainie możesz więcej przeczytać na stronie www.unicef.pl 
(zakładka aktualności)


