
Dzieci-uchodźcy i dzieci-migranci, którzy starają się dotrzeć do Europy 
doświadczają dramatycznych nadużyć praw człowieka.
W najnowszym raporcie UNICEF wraz z Międzynarodową Organizacją 
ds. Migracji (IOM) podaje, że 77% dzieci i nastolatków podejmujących 
próbę dotarcia do Europy przez Morze Śródziemne doświadcza bezpo-
średnich aktów nadużycia i wykorzystania, co może oznaczać handel 
ludźmi.

Raport „Harrowing Journeys” wskazuje, że dzieci-uchodźcy i dzieci-mi-
granci są o wiele bardziej narażone na wykorzystanie i handel ludźmi 
niż osoby dorosłe, w wieku 25 lat i starsze. W przypadku drogi przez 
Bałkany zagrożenie jest o 13% wyższe, a przez Morze Śródziemne aż 
dwa razy wyższe.
Dzieci i młodzież podróżujące samodzielnie lub przez dłuższy czas, 
podobnie jak najmłodsi posiadający podstawowe wykształcenie są naj-
bardziej narażeni na wykorzystanie przez grupy przemytnicze i krymi-
nalne.

Według raportu droga przez Morze Śródziemne jest szczególnie nie-
bezpieczna, ponieważ większość migrantów i uchodźców przedostaje 
się przez Libię, gdzie poziom bezprawia i przestępczości jest szcze-
gólnie wysoki. Młoda osoba musi zapłacić średnio od 1000 do 5000 
dolarów za podróż do Europy, często zadłużając się, co wystawia ją na 
kolejne zagrożenia.

W DRODZE DO EUROPY
nawet 75% dzieci doświadcza przemocy i wykorzystania
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Na całym świecie aż 264 mln dzieci poniżej 17. roku życia nie rozpoczęło 
we wrześniu nowego roku szkolnego, alarmuje UNICEF.

Głównymi przyczynami, dla których młodzi ludzie nie chodzą do szkoły, 
są: ubóstwo, konflikty zbrojne, zmuszanie do pracy, wczesne małżeń-
stwa, niepełnosprawność, wykluczenie czy dyskryminacja ze względu 
na płeć. Dziewczęta ponad 2,5 razy częściej niż chłopcy nie chodzą do 
szkoły. Zahamowanie spadku liczby dzieci, które w tym miesiącu nie pój-
dą do szkoły, może być również związane z rosnącą liczbą kryzysów hu-
manitarnych i zmniejszonymi środkami na programy edukacyjne w kra-
jach rozwijających się.
Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach ogarniętych konfliktami. W Liberii 
niemal 2/3 dzieci nie chodzi do szkoły. Z kolei w Sudanie Południowym 
i Afganistanie co drugie dziecko nie może się uczyć. W Sudanie jest to 
45% dzieci, w Nigrze - 38%, a w Nigerii - 34%.
W czołówce zestawienia jest też Syria, która jest domem dla 1,7 mln 
dzieci w wieku szkolnym znajdujących się poza systemem edukacji. Nie-
stety na skutek trwającego już od ponad 6 lat konfliktu do użytku nie 
nadaje się co trzecia szkoła w kraju. Zostały zniszczone lub służą jako 
schronienie dla uchodźców wewnętrznych.

UNICEF Polska prowadzi cały czas kampanię pomocy dzieciom w Syrii, 
gdzie do tej pory udało się wyremontować 638 sal lekcyjnych w 46 szko-
łach. W tym roku edukacją formalną i nieformalną chcemy objąć ponad 
3 mln dzieci w tym kraju.

264 MLN DZIECI 
nie chodzi do szkoły
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Irma, najpotężniejszy huragan zarejestrowany kiedykolwiek na Oce-
anie Atlantyckim, spowodował poważne zniszczenia na wschodnich 
Karaibach, szczególnie na wyspach Barbuda i Anguilla. Szacuje się, że 
nawet 20 000 dzieci i młodzieży ucierpiało przez żywioł.

Priorytetem UNICEF jest dostarczenie bezpiecznej wody pitnej oraz 
wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodzin. Będziemy wspierać 
poszczególne kraje w przywróceniu funkcjonowania szkół i tworzeniu 
Miejsc Przyjaznym Dzieciom.

Przed uderzeniem huraganu UNICEF w porozumieniu z lokalnymi 
władzami dostarczył ratujące życie zaopatrzenie na Antiguę i Barbudę 
oraz Barbados, zapewniając jego natychmiastową redystrybucję po-
szkodowanym. W pierwszym rzucie dostarczone zostały namioty, środ-
ki uzdatniające wodę i zestawy higieniczne dla przesiedlonych rodzin. 
Brezenty, koce i zbiorniki z wodą pitną są dostarczane z globalnego 
centrum zaopatrzenia UNICEF oraz regionalnego, znajdującego się 
w Panamie.

1 NA 9 DZIECI 
żyje na obszarach ogarniętych wojną

UNICEF 
niesie pomoc ofiarom huraganu Irma
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UNICEF KONTYNUUJE APEL 
do rządów państw w celu przyjęcia sześciopunktowego planu pomocy 
dzieciom-uchodźcom i dzieciom-migrantom:

1. Ochrona przez przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki 
dorosłych

2. Zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowanie im innych, możliwych 
do zastosowania, alternatyw

3. Utrzymywanie jedności rodzin, jako najlepszy sposób ochrony dzieci i nadawanie im statusu prawnego
4. Edukacja wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych
5. Wywieranie nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę
6. Zwalczanie ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Ponad 250 mln dzieci, czyli co dziewiąte dziecko na świecie żyje na 
obszarach ogarniętych wojną, alarmuje UNICEF z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pokoju, który przypada 21 września. 

Najwięcej sytuacji kryzysowych spowodowanych działaniem człowie-
ka ma miejsce w krajach Afryki Południowej i Wschodniej, a także 
Afryki Środkowej i Zachodniej (po 20 sytuacji kryzysowych). W czo-
łówce zestawienia znajduje się też Bliski Wschód i Afryka Północna 
(14 sytuacji kryzysowych), a także Azja Południowa (10 kryzysów).
Wśród krajów najbardziej dotkniętych przez wojnę jest m.in.: Syria, 
Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Afganistan, Irak 
czy Jemen.

W Syrii, gdzie konflikt trwa już ponad 6,5 roku poszkodowanych zo-
stało niemal 6 mln dzieci. Straciły domy, członków rodziny, przyjaciół, 
poczucie bezpieczeństwa i normalności, a nierzadko zdrowie i życie. 
Kobiety w ciąży są narażone na rodzenie w niehigienicznych warun-
kach i bez jakiejkolwiek opieki medycznej. Z kolei ich dzieciom grozi 
trauma, która może mieć długofalowy, negatywny wpływ na ich rozwój 
emocjonalny i poznawczy.
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