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Wraz z końcem marca zakończyła się ogólnopolska kampania edukacyj-
na UNICEF poświęcona dzieciom w Mali. Do akcji zgłosiło się ponad 900 
placówek z całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim za działanie 
i włożoną pracę. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zebrać 300 
tysięcy złotych na wysłanie dzieci w Mali do szkół. Tysiące maluchów 
w Afryce będą mogły rozpocząć naukę. W ich imieniu dziękujemy! 

Jednocześnie jest nam miło poinformować, iż konkurs na najciekawszą 
książkę przygotowaną w ramach akcji wygrało Gimnazjum nr 2 Kolusz-
kach. To tę szkołę odwiedzi Ambasador Dobrej Woli UNICEF – Artur Żmi-
jewski. Gratulujemy!
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„Równe szanse 
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PRAwA dzIECKA 
a problemy 
współczesnego świata

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do nowej akcji edukacyjnej 
– „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”. W ramach ak-
cji uczniowie dowiedzą się czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, 
w jaki sposób łączą się z prawami dziecka i jakie są podobieństwa oraz 
różnice między Polską a Gwatemalą. Zachęcamy serdecznie do włą-
czenia się do akcji, dzięki której poznacie problematykę problemów .

14 kwietnia UNICEF opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji 
dzieci w krajach bogatych. W najnowszym raporcie UNICEF analizo-
wane są nierówności pomiędzy dziećmi znajdującymi się w najgorszym 
położeniu a tymi, których sytuację można uznać za przeciętną w czte-
rech obszarach: dochodzie, edukacji, zdrowiu oraz zadowoleniu z ży-
cia. Badaniem zostało objętych 41 państw członkowskich Unii Europej-
skiej i OECD. Nierówności społeczne mają ogromny wpływ nie tylko na 
obecne życie dzieci, ale także na ich szanse i możliwości w przyszło-
ści. Zwiększają ryzyko niższych zarobków, gorszej kondycji zdrowotnej 
i niższej samooceny. Dlatego tak niepokojące jest utrzymywanie się na 
wysokim poziomie lub powiększanie nierówności w krajach bogatych.  



świat

Każdego dnia w Jemenie 6 dzieci jest zabijanych lub rannych, a wiele 
z nich jest rekrutowanych do sił zbrojnych. Niektóre mają zaledwie 10 
lat. Brutalny konflikt i szybko pogarszająca się sytuacja humanitarna 
w Jemenie rujnują życie milionów dzieci w tym kraju. Gdy konflikt się 
nasila, wzrasta również liczba dzieci rekrutowanych do sił zbrojnych. 
Pełnią wiele funkcji, m.in.: pilnują przejść granicznych i noszą broń. 
W ubiegłym roku UNICEF zidentyfikował 848 dzieci wcielonych do sił 
zbrojnych przez wszystkie strony konfliktu. Konflikt w Jemenie ma tak-
że pośredni wpływ na życie dzieci. Dostęp do opieki medycznej i szcze-
pień jest ograniczony. UNICEF szacuje, że w ubiegłym roku niemal 10 
000 dzieci poniżej 5. roku życia zmarło z powodu chorób, którym potra-
fimy zapobiegać, m.in.: zapalenia płuc czy biegunki. Liczba ta stanowi 
uzupełnienie do niemal 40 000 dzieci w Jemenie, które każdego roku 
umierają przed swoimi 5. urodzinami.

poważnym problemem 
są małżeństwa zawierane 

przez nieletnie kobiety 

Na świecie żyje niemal 600 milionów dziewcząt w wieku 10-19 lat. Bardzo 
poważnym problemem są małżeństwa zawierane przez nieletnie kobiety, 
do których są one przymuszane. Obecnie na świecie najwyższy wskaź-
nik małżeństw wśród dzieci odnotowuje się w Azji Południowej, gdzie 
niemal połowa dziewcząt zostaje wydana za mąż przed 18. urodzinami. 
Druga w kolejności jest Afryka Zachodnia i Centralna (42% dziewcząt) 
oraz Afryka Wschodnia i Południowa (33-34% dziewcząt). Czynniki, które 
zwiększają prawdopodobieństwo wczesnego zamążpójścia to: ubóstwo, 
przekonanie, że małżeństwo zapewni kobiecie bezpieczeństwo, honor 
rodziny, normy społeczne, prawo zwyczajowe lub religijne, które na to ze-
zwala oraz nieodpowiedni, krajowy system rejestracji ludności. Problem 
ten doskonale obrazuje film „Mustang”, który wszedł właśnie do kin. Za-
chęcamy do zapoznania się z tym wielokrotnie nagradzanym obrazem.

tRAgEdIA dzIECI 
W JEMENIE

Małżeństwa 
DZIECI

© UNICEF© UNICEF

848 dzieci wcielonych 
do sił zbrojnych przez 

wszystkie strony konfliktu


