
Świat
Walka z wirusem ebola
Epidemia eboli w Afryce Zachodniej za-
graża życiu i zdrowiu milionów ludzi. 
Ograniczony dostęp do podstawowej 
opieki medycznej w tej części świata oraz 
dynamiczny i bardzo kompleksowy rozwój 
epidemii powoduje, iż musimy zwiększyć 
wysiłki w walce z chorobą. UNICEF sza-
cuje, że w trzech najbardziej dotkniętych 
epidemią krajach – Sierra Leone, Gwinei 
i Liberii – zagrożonych jest ponad 8,5 mln 
dzieci. Walka o ochronę ich zdrowia i życia 
to przede wszystkim walka z czasem. 

Malala Yousafzai laureatką Pokojowej 
Nagrody Nobla
Pakistańska dziewczynka, która walczy 
o to, aby każde dziecko miało szansę pójść 
do szkoły i indyjski obrońca praw dzieci 
zostali dzisiaj laureatami Pokojowej Na-
grody Nobla. Nagroda trafi  do rąk osób, 
które poświęciły swoje życie na rzecz walki 
z prawami najmłodszych. Malala może być 
inspiracją dla każdego z nas. Pakistańska 
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Wirusem ebola 
zagrożone jest ponad 

8,5 mln dzieci 
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dziewczynka, która kilka lat temu prawie 
zginęła stając w obronie praw dziewcząt do 
edukacji, dzisiaj sama angażuje się w walkę 
o to, aby każde dziecko miało szansę pójść 
do szkoły. Malala mówi w imieniu ponad 50 
milionów dzieci na świecie, które nadal po-
zbawione są tego prawa. Malala Yousafzai 
jest najmłodszą laureatką Pokojowej Na-
grody Nobla. O Malali i jej walce o edukację 
dziewcząt uczyli się. Uczniowie ze szkół, 
które w ubiegłym roku szkolnym przyłączyły 
się do akcji Szkoła z Prawami Dziecka III. 

Przemoc wobec dziewcząt
W przeddzień Międzynarodowego Dnia 
Dziewcząt UNICEF opublikował najnowsze 
dane pokazujące skalę przemocy wobec 
dorastających dziewcząt. Z danych wynika, 
że niemal jedna z czterech dziewcząt na 
świecie w wieku od 15 do 19 lat padła ofi arą 
jakiejś formy przemocy fi zycznej. Daje to 
liczbę 70 milionów dziewcząt, które doświad-
czyły w swoim młodym wieku przemocy. 
Niestety dane pokazują także, że w wielu 
kulturach istnieje przyzwolenie na bicie 
kobiet, a co za tym idzie dziewczęta uważają 
za coś normalnego akty przemocy wymie-
rzone przeciwko nim. UNICEF podkreśla, że 
konieczne jest podjęcie konkretnych działań 
na rzecz zapobiegania przemocy wobec 
dziewcząt. Są to: zachęcenie dziewcząt do 
kontynuowania edukacji; przekazanie im 
najważniejszych umiejętności życiowych; 
wspieranie rodziców, w tym zapewnianie 
transferów pieniężnych; zmiana postaw 
i norm poprzez działania na poziomie ma-
łych społeczności i wzmocnienie systemu 
sądowniczego i społecznego, a także zwięk-
szenie odpowiedzialności karnej. 



Polska
Wszystkie Kolory Świata
Rozpoczęliśmy trzecią edycję kampanii edu-
kacyjnej Wszystkie Kolory Świata. Projekt, 
który miał już swoje dwie odsłony w ubie-
głych latach, wciąż cieszy się niesłabnącą 
popularnością wśród placówek edukacyj-
nych. Prawie 1100 szkół i przedszkoli zgło-
siło chęć uczestniczenia w niezapomnianej 
przygodzie szycia szmacianych laleczek, 
a tym samym niesienia pomocy dzieciom 
z Sudanu Południowego. Projekt wspiera 
Ambasador Dobrej Woli Majka Jeżowska.
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Planujemy dotrze ć 
do prawie 2 milionów 

dzieci

Majka Jeżowska 
wspiera akcję 

Wszystkie Kolory 
Świata
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Sudan Południowy potrzebuje pomocy!
W Sudanie Południowym trwa najwięk-
szy kryzys żywnościowy na świecie. Bez 
podjęcia natychmiastowych działań 50 
tysięcy dzieci umrze z głodu w najbliższym 
czasie. Dramatyczna walka z czasem trwa! 
UNICEF rozpoczyna kampanię pomocy 
dzieciom w Sudanie Południowym. Planuje-
my dotrzeć z pomocą do prawie 2 milionów 
dzieci. Potrzeby są ogromne, a niedożywie-
nie wydaje się być obecnie największym 
zagrożeniem dla najmłodszych. Chcemy 

wyposażyć ośrodki leczenia niedożywienia 
w leki i sprzęt oraz zorganizować tzw. Mobil-
ne Zespoły Opieki Zdrowotnej, aby dotrzeć 
do dzieci mieszkających z dala od punktów 
medycznych. Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na żywności terapeutyczną 
typu Plumpy’nut, która pomaga dzieciom 
szybko odzyskać siły i prawidłową wagę. 
W krajach rozwijających się jest lekarstwem, 
które ratuje życie dziecka.

Międzynarodowy Dzień Walki 
z Ubóstwem
17 października obchodzony był Międzyna-
rodowy Dzień Walki z Ubóstwem, którego 
celem jest zwrócenie uwagi na problem 
biedy i wykluczenia społecznego. Ubóstwo 
oraz towarzyszące mu niejednokrotnie wy-
kluczenie społeczne stanowią jedne z naj-
poważniejszych problemów krajów wysoko-
rozwiniętych. Bieda dotyka coraz częściej 
osoby starsze, rodziny wielodzietne oraz 
młode osoby, które nie mają możliwości 
kontynuowania edukacji ani podjęcia pracy. 
Jednak najbardziej na ubóstwo narażone są 
dzieci, szczególnie te pochodzące z rodzin 
wielodzietnych oraz niepełnych.


