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Milion dzieci na Ukrainie wymaga natychmiastowej pomocy huma-
nitarnej. To niemal dwa razy więcej niż na początku ubiegłego roku, 
alarmuje UNICEF. Mijają trzy lata od wybuchu konfl iktu we wschodniej 
Ukrainie.

W ciągu ostatniego roku liczba dzieci potrzebujących pomocy w tym 
kraju wzrosła o ponad 420 000. Jest to związane z intensyfi kacją walk 
i stale pogarszającą się sytuacją na wschodzie kraju, gdzie 1,7 mln 
osób musiało opuścić swoje domy. Wiele rodzin straciło źródła docho-
du, świadczenia społeczne czy dostęp do opieki medycznej. Jednocze-
śnie koszty życia gwałtownie wzrosły.

Każdego dnia setki razy łamane jest zawieszenie broni. Zagraża to 
bezpieczeństwu i dobrobytowi najmłodszych. W najtrudniejszej sytuacji 
są dzieci mieszkające w odległości 15 km po obu stronach linii frontu. 
Jest ich około 200 000.

Dzieci są narażone na ogromny stres, koszmary senne, agresję i panikę 
wywołaną traumatycznymi przeżyciami oraz ogłuszającymi dźwiękami 
prowadzonych walk. Te dramatyczne przypadki zgłaszają nauczyciele, 
psychologowie i rodzice.
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potrzebuje pomocy na Ukrainie
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UNICEF, WFP (Światowy Program Żywnościowy) i FAO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) ogłosiły 20 
lutego stan klęski głodu w niektórych regionach Sudanu Południowego, 
gdzie z powodu niedożywienia cierpi 100 000 osób, a kolejny milion 
ludzi jest zagrożonych niedożywieniem.

Ofi cjalne ogłoszenie klęski głodu oznacza, że ludzie już zaczęli umie-
rać z powodu niedożywienia. W tej chwili głód dotyka niektóre obszary 
regionu Unity w północno-centralnej części kraju.

Obecna sytuacja żywnościowa w Sudanie Południowym jest najgor-
sza od czasu wybuchu konfl iktu trzy lata temu. Skalę niedożywienia 
powiększają przymusowe przesiedlenia, ograniczony dostęp do opieki 
medycznej i sanitariatów.

W 2017 r. UNICEF planuje objąć leczeniem 207 000 dzieci cierpiących 
z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

KLĘSKA GŁODU  
w Sudanie Południowym
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W lutym 2017 roku Orlando Bloom, znany aktor i Ambasador Dobrej 
Woli UNICEF odwiedził Nigerię – jeden z krajów afrykańskich dotknię-
tych katastrofalnymi skutkami wojny. Kraj ten przez wiele lat był terrory-
zowany przez grupę przestępczą znaną pod nazwą Boko Haram. Z po-
wodu zagrożenia, setki tysięcy dzieci w tym kraju przez bardzo długi 
czas nie chodziło do szkoły, pojawił się także problem niedożywienia 

W związku z wojną trwająca w tym regionie Afryki ponad 2 miliony ludzi 
zostało przesiedlonych lub zmuszonych do zmiany swojego miejsca 
zamieszkania. Bloom spotkał się  z dziećmi, które ucierpiały najmocniej 
z powodu konfl iktu.

„Jako ojcu, ciężko mi wyobrazić sobie co musiały przeżyć te dzieci. 
Podczas wizyty wysłuchałem strasznych historii dzieci, które zmuszo-
ne były przebyć pieszo setki kilometrów w poszukiwaniu bezpiecznego 
schronienia. To niewyobrażalne!” – powiedział aktor po spotkaniu.

W związku z trudną sytuacją w Nigerii i sąsiadujących krajach UNICEF 
współpracuje z lokalnymi organizacjami celem zapewnienia ludziom 
schronienia, opieki medycznej, a także wsparcia psychologicznego. 
UNICEF dostarcza także czystą wodę pitną oraz wszelką niezbędną 
pomoc dla rodzin z dziećmi.

ORLANDO BLOOM  
odwiedza dzieci w Nigerii
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W ostatnich tygodniach UNICEF pomógł w otwarciu 23 szkół podsta-
wowych we wschodniej części Aleppo, dzięki czemu aż 6 500 dzieci 
mogło powrócić do szkoły.

UNICEF zapewnił uczniom przybory szkolne, przygotował przyśpie-
szony program nauczania oraz wyszkolił nauczycieli, aby mogli pomóc 
przesiedlonym dzieciom nadrobić stracone miesiące i lata eduWraz 
z początkiem nauki rozpoczęto niezwykle potrzebą akcję szerzenia 
świadomości na temat zagrożeń związanych z pozostałymi po wojnie 
materiałami wybuchowymi.

Program objął 50 000 dzieci. Udzielono też wsparcia psychologicznego 
35 tysiącom dzieci, aby pomóc im otrząsnąć się z horroru, który przeżyły. 
UNICEF zapewnił „szkoły w pudełkach” oraz zestawy rekreacyjne dla 90 
000 dzieci w Idlib oraz w zachodnim Aleppo. Aż 280 nauczycieli skorzy-
stało ze wspieranego przez organizację programu rozwoju zawodowego.  
Zbudowano także 10 nowych sal lekcyjnych z prefabrykatów.

Powrót dzieci do szkół to jeden z naszych priorytetów – mówi Hanaa 
Singer, przedstawiciel UNICEF w Syrii. Szkoły zapewniają dzieciom po-
czucie stabilizacji, którego tak bardzo potrzebują, są miejscem nauki, 
zabawy i powrotem do normalnego dzieciństwa.

Nadal pozostało wiele do zrobienia. Ponad 1,7 mln 
dzieci w Syrii ciągle nie ma dostępu do edukacji.

DZIECI W ALEPPO  
wracają do szkół


