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WYDARZENIE POŚWIĘCONE 
PRAWOM DZIECKA PODCZAS 74. 
SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO 
ONZ 

25 września w  Nowym Jorku podczas corocznej 
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się 
wydarzenie wysokiego szczebla, upamiętniające 30. 
rocznicę uchwalenia Konwencji o  prawach dziecka. 
Do udziału i  zabrania głosu w  wydarzeniu został 
zaproszony Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda. To Polska była pomysłodawcą 
i autorem pierwszego projektu Konwencji. 

Wydarzenie ma upamiętnić sukcesy, które udało się 
osiągnąć w  zakresie poprawy warunków i  jakości 
życia dzieci na świecie, ale też nakreślić wyzwania, 
z którymi zmaga się młode pokolenie w XXI wieku.

To jedno z  kilku ważnych wydarzeń na arenie 
międzynarodowej wpisane w  ramy światowych 
obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka.   
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HURAGAN DORIAN NA BAHAMACH

1 września 2019 r. Huragan Dorian, oceniony na 
najsilniejszy w  5 stopniowej skali huragan, uderzył 
w  wyspy Abaco i  Grand Bahama, pozostawiając 
niespotykane dotychczas w  tym kraju zniszczenia. 
Szpitale, szkoły zostały zmiecione z  powierzchni 
ziemi, a  domy doszczętnie zniszczone. Tego typu 
zjawiskom towarzyszą także powodzie, zagrażające 
instalacji wodno-sanitarnej. Brak bezpiecznej wody 
i  odpowiednich warunków sanitarnych naraża 
bezpośrednio dzieci i rodziny na ryzyko zachorowania 
na choroby związane z brudną wodą. Wśród produktów, 
które bezzwłocznie UNICEF dostarczył na miejsce 
katastrofy znajdowały się między innymi: tabletki, które 
umożliwiły uzdatnianie wody, tak aby była bezpieczna.  

UNICEF zajął się także jak najszybszym powrotem 
do nauki dzieci, których szkoły zostały zniszczone na 
skutek huraganu.

CMENTARZ PLECAKÓW 
 
Przed siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w  Nowym Jorku umieszczono instalację składającą 
się z 3758 plecaków. Każdy plecak symbolizuje utratę 
życia przez dziecko w  wyniku konfliktu zbrojnego 
w  2018 r. Według Raportu w  ubiegłym roku ponad 
12 tys. dzieci straciło życie bądź zostało rannych na 
skutek konfliktu zbrojnego. 

Data nie była wybrana przypadkowo – instalacja 
utworzona została kilka dni po rozpoczęciu nowego 
roku szkolnego i dwa tygodnie przed rozpoczęciem 74. 
sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, która co roku skupia światowych 
przywódców. Celem tej instalacji było zwrócenie 
uwagi na problem zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom. Jest to jedno z podstawowych praw, które 
przysługuje dzieciom, ujętych w Konwencji o prawach 
dziecka.

WYSTAWA WORLD PRESS PHOTO Z OKAZJI 30. ROCZNICY UCHWALENIA 
KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA 

UNICEF we współpracy z  World Press Photo 
Foundation przygotował specjalną wystawę fotografii 
prasowej przedstawiającą poruszające historie 
dzieci zmuszonych do migracji. Wystawa odbywa się 
w Nowym Jorku i potrwa do 30 listopada. Realizowana 
jest w  ramach światowych obchodów 30. Rocznicy 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

Fotografie, zaprezentowane na wystawie, zostały 
wybrane ze zbioru nagrodzonych prac z  czterech 
ostatnich edycji prestiżowego konkursu fotograficznego 
„World Press Photo”. Zaprezentowane zdjęcia spotykają 
się z  dużym zainteresowaniem, odbijają się echem 
w  społeczności międzynarodowej, a  także stanowią 
bodziec do debaty na temat migracji.  ©
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