POLSKA
„ZAWODY DLA AFRYKI”
podczas Lata w Mieście

UNICEF Polska był współorganizatorem akcji „Lato w Mieście” podczas
tegorocznych wakacji. Na zaproszenie Miasta Stołecznego Warszawa
braliśmy udział w szeregu aktywności przewidzianych dla dzieci
w tym czasie. Hasłem przewodnim akcji były „zaWODY dla AFRYKI”.
Partnerami wydarzeń były firmy – 4F oraz właściciel marki Cisowianka.
W ramach akcji dzieci mogły uczestniczyć w wielu inicjatywach,
których celem było zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat
problemu dostępu do wody pitnej na świecie. Zorganizowane zostały
warsztaty edukacyjne oraz zawody sportowe. Zwieńczeniem akcji był
Wielki Finał akcji „zaWODY dla AFRYKI” zorganizowany 23 sierpnia
w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. Podczas wydarzenia
dzieci uczestniczyły w wieloboju sportowym, marszu po wodę, który
poprowadził Robert Korzeniowski – Ambasador Dobrej Woli
UNICEF.
Zaangażowanie dzieci w inicjatywy organizowane przez UNICEF
w ramach „Lata w Mieście” zostało nagrodzone przez partnerów
wydarzenia – firmę 4F oraz właściciela marki Cisowianka, którzy
przekazali kwotę, pozwalającą na zakup 26 pomp wodnych w Afryce.
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WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
Pod koniec września rusza 5 edycja akcji edukacyjno-pomocowej
skierowanej do szkół – „Wszystkie Kolory Świata”. To globalna akcja
szycia charytatywnych laleczek przez uczniów, które są symbolem
pomocy dzieciom w najbiedniejszych krajach świata. Przepiękne,
uszyte przez dzieci laleczki są wystawiane przez szkoły i przedszkola
w ramach „Dnia Wszystkich Kolorów Świata” w placówce, a zaproszeni
goście przekazują w zamian darowizny. Pozyskane środki są
przekazywane na zakup szczepionek dla dzieci w tych regionach świata,
gdzie one tego potrzebują najbardziej. W poprzednią odsłonę projektu
zaangażowało się ponad 1200 placówek. Od rozpoczęcia pierwszej
edycji akcji w Polsce udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu uczniów
ponad 2,7 miliona złotych na ratowanie życia dzieci. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym uczestnikom. Rejestracja do zbliżającej
się edycji projektu zostanie otwarta pod koniec września/na początku
października. Serdecznie zachęcamy do udziału!
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ŚWIAT
UNICEF: Niemal 1/3 ofiar

handlu ludźmi na świecie to dzieci

Blisko 28% zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na świecie
to dzieci, informuje UNICEF oraz międzyagencyjna grupa współpracy
ONZ ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi (ICAT). 30 lipca obchodzono
Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.
Dzieci-uchodźcy, dzieci-migranci i dzieci przesiedlone są szczególnie
narażone na handel ludźmi. Bez względu na to, czy uciekają przed wojną
i przemocą czy poszukują lepszych warunków do życia, zbyt mała liczba
dzieci ma możliwość bezpiecznego przemieszczania się wraz ze swoimi
rodzinami. To zwiększa prawdopodobieństwo, że dzieci będą korzystać
z niebezpiecznych dróg, lub że będą się przemieszczać samodzielnie,
przez co są bardziej narażone na przemoc, nadużycia i wyzysk.
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Handel ludźmi jest prawdziwym zagrożeniem dla milionów dzieci na
świecie, szczególnie dla tych, które są oddalone od domu i nie mają

zapewnionej odpowiedniej opieki, mówi Henrietta Fore, Dyrektor
Generalna UNICEF. Niezbędne jest aby rządy państw podjęły działania
w celu zapewniania im bezpieczeństwa i przeciwdziałania handlu ludźmi.

ATAKI

na infrastrukturę wodną w Jemenie
Ponad 5000 dzieci zostało odciętych od źródeł wody pitnej na skutek
kolejnego ataku na infrastrukturę wodną w Jemenie.
To kolejny atak na infrastrukturę wodną w mieście Saada, znajdującym się
w północno-zachodniej części Jemenu. Na skutek ataków ponad 10 tys.
osób zostało odciętych od źródła czystej wody pitnej. Nieustające
ataki na systemy wodne w Jemenie pozbawiają zarówno dzieci jak i ich
rodziny dostępu do wody, zwiększając prawdopodobieństwo rozwoju
oraz rozprzestrzeniania się groźnych chorób.
Dla rodzin w Jemenie zapewnienie podstawowych potrzeb to kwestia życia
i śmierci. Dostęp do pitnej wody pozwala na przetrwanie wielu dzieciom
mieszkającym na terenie kraju. Jeśli infrastruktura wodna wciąż będzie
atakowana, życie wielu osób – w tym najmłodszych - będzie zagrożone.
Brak dostępu do czystej wody powoduje rozprzestrzenianie się cholery,
z którą UNICEF poprzez kampanie szczepień walczy w tym kraju.

stron konfliktu o zaprzestanie ataków, zwłaszcza tych które
powodują ograniczanie dostępu do wody, niezbędnej do przeżycia.

Ataki na infrastrukturę cywilną, w tym na systemy wodne są naruszeniem
międzynarodowego prawa humanitarnego. UNICEF apeluje do

W Jemenie wojna trwa od wielu lat. Tak jak w każdym konflikcie,
najbardziej cierpią dzieci.
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KRYZYS ROHINGJA

w obozach dla uchodźców w Bangladeszu
W sierpniu 2017 r. doszło do prześladowań członków mniejszości
muzułmańskiej Rohingja, w stanie Arakan w Mjanmie. Ponad pół miliona
ludzi zostało zmuszonych do ucieczki do Bangladeszu. Większość
uchodźców stanowią dzieci. Jest to jeden z najszybciej przybierających
na sile kryzysów humanitarnych XXI wieku. Sytuację obecnie utrudniają
monsumy i cyklony, które w tym czasie nawiedzają ten rejon świata
ze względu na panujący klimat. UNICEF dostarcza niezbędną pomoc
humanitarną, ale także dba o zdrowie i edukację dzieci w obozach dla
uchodźców. Szczepi przeciwko cholerze, bada dzieci pod względem
niedożywienia. Dzieci, mieszkające w obozach dla uchodźców
w Bangledeszu, odwiedziła znana indyjska aktorka, piosenkarka
i modelka - Priyanka Chopra – Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
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