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POLSKA
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
w Parlamencie Europejskim w Brukseli
W spotkaniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka ponad 700 młodych osób z
różnych części Europy dyskutowało o przyszłości Unii Europejskiej. W
spotkaniu wzięli udział także Polscy młodzi przedstawiciele. Podczas
spotkania zaprezentowano wyniki badania Europe Kids Want, do
którego zostali zaproszeni m.in. uczniowie szkół należących do Klubu
Szkół UNICEF. Polscy uczniowie wykazali się na tle innych krajów
wyjątkową mobilizacją w wypełnianiu międzynarodowej ankiety – za
co serdecznie Wam dziękujemy!
Jako najważniejsze problemy młodzi ludzie zidentyfikowali kwestie
związane z ochroną środowiska, powszechnym dostępem do wysokiej
jakości edukacji i ochrony zdrowia oraz dostosowaniem systemu
edukacji tak, aby pozwalał kształtować w nich kluczowe kompetencje
niezbędne w przyszłości. Młodzi ludzie spotkali się z przedstawicielami
Parlamentu Europejskiego, którym zaprezentowali powyższe kwestie
i wspólnie dyskutowali nad możliwościami ich rozwiązania.
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#GoBlue - Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka z UNICEF
W tym roku UNICEF z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
zorganizował światową akcję #GoBlue, w ramach której zaprosił
wszystkich – młodzież, dzieci i dorosłych do wykorzystania koloru
niebieskiego jako symbolu wsparcia dla praw dziecka. Tego dnia nie
tylko przebieraliśmy się na niebiesko, ale także zachęcaliśmy do
podpisania petycji, która ma na celu zwrócić uwagę na prawa dziecka
na świecie. Petycję można będzie można podpisać aż do następnego
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, dlatego zachęcamy do jej
poparcia na stronie https://www.unicef.org/world-childrens-day
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy włączyli się w tę
międzynarodową Akcję. Wasze zaangażowanie mogliśmy śledzić na
Facebooku, gdzie zamieściliście zdjęcia z obchodów Dnia Praw
Dziecka. Byliśmy pod dużym wrażeniem!
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Kampania pomocy niedożywionym
dzieciom w Sudanie Południowym
W Sudanie Południowym liczba dzieci cierpiących z powodu niedożywienia
sięgnęła krytycznego poziomu. Ćwierć miliona najmłodszych jest
zagrożonych śmiercią głodową. UNICEF Polska rozpoczął kampanię
pomocy dla Sudanu Południowego i apeluje o wsparcie.
Wojna w Sudanie Południowym trwa już niemal 5 lat. W wyniku Kryzysu
żywnościowego, który dotknął 60% mieszkańców kraju wiele dzieci i ich
rodzin nie wie czy i kiedy zje następny posiłek. Brak bezpieczeństwa
i dostępu do czystej wody spowodowały, że ponad 4 mln ludzi musiało
opuścić swoje domy. Nie funkcjonują szpitale, punkty medyczne i szkoły.
Nadzieja na lepszą przyszłość, jaką przyniosło uzyskanie niepodległości
w 2011 roku, była chwilowa. W 2013 roku wybuchła woja domowa,
która zniweczyła możliwość rozwoju i szanse na lepszą przyszłość.
W najgorszej sytuacji są dzieci, a walka o ich zdrowie i życie trwa.
W leczeniu niedożywienia UNICEF stosuje pastę terapeutyczną, której
saszetka kosztuje nie więcej niż 1,50 zł. Wystarczą 3 saszetki dziennie,
aby w ciągu tygodnia niedożywione dziecko przybrało na wadze kilogram,
a jego organizm otrzymał niezbędne do przeżycia i rozwoju składniki.
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ŚWIAT
Millie Bobby Brown najmłodszym
Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF
w historii
Millie Bobby Brown, aktorka nominowana do nagrody Emmy, 20
listopada otrzymała tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Mianowanie
odbyło się w siedzibie UNICEF w Nowym Jorku. 14-latka jest
najmłodszym w historii Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. Aktorka
znana z serialu „Stranger Things” jako Ambasador Dobrej Woli będzie
wspierała UNICEF w zwiększaniu świadomości na temat praw dzieci
oraz problemów dotykających młodzież, takich jak: brak dostępu do
edukacji, bezpiecznego miejsca do nauki i zabawy czy wpływu przemocy,
dręczenia i ubóstwa na życie dzieci.
Millie Bobby Brown angażuje się w działania UNICEF od 2016 roku,
kiedy to prowadziła obchody 70-lecia UNICEF w siedzibie ONZ. Aktorka
dołączyła do innych Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF takich jak:,
David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Priyanka Chopra, Danny
Glover, Ricky Martin, Leo Messi, Liam Neeson, Shakira czy Lilly Singh.
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Zaostrzenie walk w Jemenie – zagrożony
jeden z najważniejszych szpitali
W ostatnich tygodniach działania wojenne w Jemenie znacznie się
nasiliły. Bardzo ucierpiały placówki zdrowia, które zostały zniszczone
bezpośrednio w ogniu walk lub okupują je zbrojne ugrupowania. Szpital
Al Thawra, jedyny funkcjonujący szpital w kluczowym porcie Jemenu - AlHudajda, jest obecnie zagrożony zamknięciem. Wiele dzieci przebywa
na oddziale intensywnej terapii, a ich życie jest w niebezpieczeństwie.
Szpital ten gwarantuje pomoc medyczną dla milionów ludzi w tym
regionie. Znajduje się w nim m.in. oddział leczenia niedożywienia, dwa
oddziały intensywnej terapii, w tym jeden dla noworodków oraz centrum
leczenia cholery. W zeszłym roku ponad 81 000 dzieci korzystało
z leczenia w tej placówce. W tym roku szpital przyjął już ponad 45 000
dzieci. To niezwykle ważne, by szpital przetrwał, a każde dziecko miało
dostęp do opieki medycznej.
UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc potrzebującym dzieciom.
Dostarczamy żywność terapeutyczną, wspieramy ośrodki zdrowia
oferujące niedożywionym dzieciom leczenie, szkolimy pracowników
opieki medycznej.
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40 lat konfliktu w Afganistanie
W przyszłym roku minie 40 lat od rozpoczęcia wojny w Afganistanie – to
najdłuższy konflikt w historii. Rok 2018 był wyjątkowo trudny ze względu
na gwałtowny wzrost przemocy, bezprecedensową suszę, powodująca
braki żywności, pogłębianie ubóstwa i praktycznie niefunkcjonujący
system opieki społecznej. W wyniku tych zjawisk najbardziej cierpią dzieci.
W Afganistanie ponad 6 milionów ludzi wymaga pomocy humanitarnej,
z czego połowa to kobiety i dzieci. 3 miliony dzieci nie uczęszcza do szkół.
2/3 tej grupy to dziewczynki. Ostre niedożywienie wśród dzieci osiąga
w Afganistanie jeden z najwyższych poziomów wśród wszystkich krajów,
dotykając prawie pół miliona młodych osób. Poziom wyszczepialności
w niektórych rejonach wynosi od 8% do maksymalnie 46%, co powoduje
rozprzestrzenianie się zakaźnych chorób. UNICEF jest na miejscu i niesie
pomoc potrzebującym. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze
działania w tym niebezpiecznym regionie.
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