
ANGOLA  

 

Informacje o kraju: 

 Powierzchnia kraju to ponad 1,2 mln km2. Jest jednym z największych krajów Afryki 

Subsaharyjskiej. Terytorium Angoli odpowiada wielkością obszarowi Europy 

zajmowanemu przez Polskę, Francję i Niemcy. Angola sąsiaduje z Demokratyczną 

Republiką Konga, Zambią i Namibią. 

 

 

Mapa Angoli 

 Liczba mieszkańców Angoli wynosi obecnie 24 mln osób. 

 Kraj jest zaliczany do jednego z najdroższych na świecie. Jest trzecim największym 

producentem ropy naftowej w Afryce i siódmym na świecie. 

 157 na 1000 dzieci umiera przed piątym rokiem życia, co czyni Angolę jednym z krajów  

o najwyższym współczynniku śmiertelności wśród dzieci. 

 Niedożywienie jest główną przyczyną zgonów dzieci. 

 60% mieszkańców kraju ma dostęp do urządzeń sanitarnych, jedynie 42% do czystej 

wody.  

 24% dzieci do 12 roku życia nadal nie chodzi do szkoły. Tylko jedno na pięcioro dzieci 

kontynuuje naukę po ukończeniu 12 lat.  

 

Sytuacja po wojnie domowej (1975 – 2002): 

Za rządów prezydenta Jose Dos Santos’a, wybuchła trwająca 27 lat wojna domowa. Wojna 

zniszczyła kraj społecznie i politycznie. Miliony ludzi musiało opuścić swoje domy, a 4 mln osób 

zostało dotkniętych działaniami wojennymi.  

Rząd podjął plan naprawy na lata 2013-2017, mający na celu poprawę sytuacji najbiedniejszych, 

m.in. poprzez rozwój rolnictwa. Niestety, plan ten nie jest w pełni realizowany.  

 



Skutki El Niño: 

Szacunkowo 1,4 mln ludzi zostało dotkniętych katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych,  

z czego ponad 800 tysięcy ludzi zmaga się z brakiem żywności. 

Od początku działania zjawiska El Niño (grudzień 2015) żółta febra, będąca już wcześniej 

ogromnym problemem tego państwa, rozprzestrzeniła się na 12 nowych, gęsto zaludnionych 

prowincji.  

72% ludzi ucierpiało z powodu strat w uprawach oraz zwierzętach hodowlanych, co spowodowało 

wzrost cen żywności. Ma to szczególne znaczenie dla najbiedniejszych ludzi zamieszkujących 

Angolę. Ich siła nabywcza spadła średnio o 40%. Brak żywności jest szczególnie niebezpieczny 

dla najmłodszych mieszkańców Angoli. Z powodu skrajnego niedożywienia, będącego skutkiem 

działania El Niño, cierpi obecnie 95 877 dzieci (dane z czerwca 2016 r.).  

Dostęp do szczepień i leków: 

Dostęp do służby zdrowia dla biedniejszych mieszkańców Angoli jest utrudniony. Pomoc 

medyczną świadczą jedynie prywatne kliniki. Nie istnieje pogotowie ratunkowe.  

Brak wody, upał, brud sprzyjają wielu chorobom, których ofiarami są najczęściej dzieci. 

Najbardziej powszechnymi chorobami są tutaj malaria, żółta febra, cholera, gruźlica. Co 11 minut 

w Angoli tężec zabija jednego noworodka mimo, iż jest to choroba, której jesteśmy w stanie 

zapobiegać poprzez podanie szczepionki. Rośnie również liczba ludzi zarażonych wirusem HIV.  

UNICEF w Angoli: 

UNICEF działa w Angoli od 1976 roku, wspierając rząd oraz instytucje państwowe w dążeniu do 

rozwoju kraju i zapewnienia odpowiedniej opieki i ochrony potrzebującym dzieciom.  

Po zakończeniu wojny w 2002 roku, UNICEF stara się aby polityka państwa była przyjazna 

dzieciom oraz ich mamom.  

UNICEF obok szczepionek dystrybuuje również żywność terapeutyczną, niezbędną do rozwoju 

najmłodszych oraz moskitiery, w celu ochrony dzieci i ich rodzin przed owadami przenoszącymi 

malarię. 

W 2016 roku UNICEF zwiększył swoje zaangażowanie w pomoc humanitarną Angoli, z uwagi na 

pogorszenie się sytuacji mieszkańców spowodowaną El Niño. Do tej pory 230 000 dzieci i matek 

zostało objętych zintegrowanym pakietem szczepień. UNICEF dostarcza im również niezbędnych 

do życia suplementów diety. Dodatkowo, prowadzone są szkolenia pracowników szpitali  

i ośrodków pomocy w zakresie leczenia niedożywienia wśród dzieci.  

Nadal, niestety, mamy przed sobą wiele pracy w celu poprawy życia  dzieci w Angoli.  

 

 

 


