
MARZENIA 
    DZIECI Z    

WOJNA W SYRII TRWA OD 7 LAT. PONAD 1,7 MILIONA MŁODYCH 
SYRYJCZYKÓW NIE CHODZI DO SZKOŁY. SZACUJE SIĘ, ŻE 14 MILIONÓW 
LUDZI NIE MA DOSTĘPU DO CZYSTEJ WODY PITNEJ, SANITARIATÓW 
I ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH. CO MIESIĄC CONAJMNIEJ 30 TYS. LUDZI 
STAJE SIĘ OFIARĄ ATAKÓW I BOMBARDOWAŃ. 

Sytuacja w Syrii jest tragiczna. Stanowisko UNICEF jest jednoznaczne: „Nie ma słów, które potrafi łyby 
usprawiedliwić zabijanie dzieci, ich matek, ojców, tych których kochają”. 

Szacuje się, że 1,5 miliona ludzi zostało pokrzywdzonych na skutek wojny, 86 tys. ludzi dotknęły 
amputacje kończyn na skutek wybuchów bomb. Wiele dzieci doświadczyło trwałych uszczerbków na 
zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fi zycznym. Prawie połowa badanych dorosłych w Syrii spotkała 
chociaż jedno dziecko, które na skutek traumy wojennej przestało mówić.

Pomimo doświadczonych urazów, niepełnosprawności i przesiedlenia, determinacja dzieci nie zna granic. Kiedy 
otrzymują odpowiednie wsparcie, potrafi ą przezwyciężyć wszelkie trudności, aby osiągnąć swoje cele.

SYRII



8-letnia Hanaa została częściowo sparaliżowana na skutek bombardowania we wschodniej części Aleppo w Syrii. 
Przez wiele miesięcy nie chciała opuścić swojego domu. „Bałam się i nie wiedziałam, czy będę potrafiła się 
bawić się ze swoimi siostrami”- opowiada. Wolontariusze UNICEF pracujący w Miejscach Przyjaznych Dzieciom 
przywożą ją do takiego miejsca, w którym może swobodnie się bawić, śpiewać, rysować. Hanaa przez ponad 
rok nie chodziła do szkoły, dlatego teraz nadrabia zaległości. Uwielbia pisać, liczyć i czytać. Uczęszcza kilka 
razy w tygodniu także na psychoterapię. Jest szczęśliwa, że czuje się coraz lepiej. Hanaa ma dwa marzenia: 
„Po pierwsze chciałabym zostać psychoterapeutką i pomagać dzieciom z niepełnosprawnością. Jednak moim 
największym marzeniem jest, aby w Syrii zapanował pokój”. 

Syryjski uchodźca – 14 letni Sami bawił się śniegiem w Dera’a, mieście we wschodniej Syrii, kiedy nagle 
wybuchła bomba, raniąc go i jego kuzynów. Moment, kiedy ocknął się w szpitalnym łóżku i próbował z niego 
wstać, zapamięta na zawsze. Właśnie wtedy zauważył, że nie może tego zrobić – w wyniku wybuchu stracił obie 
nogi. 

Przez ostatnie cztery lata Sami przebywał w obozie dla uchodźców Za’atari w Jordanii. Musi zakładać protezy na 
nogi, które umożliwiają mu chodzenie, ale po obozie przemieszcza się na wózku inwalidzkim.
 
„Kiedy byłem młodszy, nie lubiłem chodzić do szkoły”- opowiada Sami. „Ale przez ostatnie lata, uświadomiłem 
sobie, jak ważna jest edukacja. Chciałbym się nauczyć bardzo dobrze języka angielskiego”. Aby mógł podjąć się 
leczenia w Jordanii, musiał opuścić wiele zajęć. Przypomina sobie jednak swoją niezłomność, która podnosi go 
na duchu: „Nikt nie jest silniejszy ode mnie. Chciałbym w przyszłości malować i w pełni korzystać z życia”. 

Konflikt w Syrii wywołał największy kryzys migracyjny na świecie. Ponad 5.4 miliona mieszkańców 
uciekło z terenów Syrii. UNICEF działa w tym kraju od marca 2011 roku – od samego początku konfliktu. 
Dostarcza niezbędną pomoc humanitarną dzieciom i ich rodzinom, zarówno tym, które wciąż przebywają 
na terenie Syrii, jak i tym zamieszkującym obozy dla uchodźców poza granicami kraju. 


