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Kryzys w Syrii

Dzieci płacą najwyższą cenę za
trwający od 10 lat konﬂikt w Syrii.

Od rozpoczęcia konfliktu, sytuacja dzieci w Syrii nie była tak tragiczna. Prawa dzieci w tym kraju są łamane każdego dnia.
Sytuację pogarsza ciągła przemoc, brak bezpieczeństwa żywnościowego oraz kryzys gospodarczy. Prawie 90% dzieci
w Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. Tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła aż o 20%.
Jednak pomimo niesamowitych trudności, dzieci i młodzież w Syrii starają się przetrwać, marząc o pokoju i próbując
odbudować lepszy świat dla siebie i społeczności, w których żyją.

Kryzys w Syrii: Co powinieneś wiedzieć?
Co dzieje się w Syryjskiej Republice Arabskiej?

Sytuacja jest szczególnie trudna na północy Syrii. Na północnym zachodzie kraju miliony dzieci zostało przesiedlonych. Wiele rodzin, w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, uciekało
wielokrotnie, niektóre nawet siedem razy. Przeżyły one kolejną,
długą zimę, zmagając się z trudnymi warunkami pogodowymi,
w tym z ulewnymi deszczami i śniegiem. Całe rodziny mieszkały
w namiotach, szałasach oraz zniszczonych lub niewykończonych
budynkach.
Sytuacja gospodarcza kraju jest również bardzo trudna. Wiele
rodzin nie stać na podstawowe produkty żywnościowe, przy
czym szacuje się, że pół miliona dzieci w Syrii cierpi z powodu
chronicznego niedożywienia. Pandemia COVID-19 tylko pogłębiła ten kryzys.
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Trwający od 10 lat kryzys humanitarny i działania wojenne wywarły ogromny wpływ na życie dzieci w Syrii oraz w krajach
w regionie. Nie ma dziecka, które nie zostałoby dotknięte przemocą, przesiedleniem, utratą rodziny czy brakiem dostępu do
podstawowych usług.

W jaki sposób sytuacja w Syrii wpływa na dzieci?
Kryzys w Syrii to przede wszystkim kryzys związany z brakiem bezpieczeństwa. Nadal w Syrii dochodzi do poważnych
naruszeń praw dziecka – angażowania dzieci do udziału w walkach zbrojnych, uprowadzeń czy zabójstw.
Hiperinflacja, polegająca na dynamicznym wzroście cen produktów, wywiera ogromny wpływ na życie Syryjczyków.
Rodzice odmawiają sobie pożywienia, aby móc nakarmić swoje dzieci. Wysyłają je do pracy zamiast do szkoły. Zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy narażeni są na zawieranie wczesnych związków małżeńskich.
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System edukacyjny w Syrii jest przeciążony, niedofinansowany i rozproszony. Wraz z początkiem 2021 roku 1/3 wszystkich szkół w Syrii nie mogła funkcjonować z powodu zniszczenia, bądź została przejęta na cele zbrojne. Prawie
2,4 miliona dzieci w Syrii nie uczęszcza do szkół. Te, które nie wypadły z systemu edukacji, mają zajęcia w przepełnionych klasach, w budynkach z brakiem dostępu do wody, sanitariatów, prądu, ogrzewania czy wentylacji.

Jak UNICEF pomaga dzieciom w Syrii?
Miliony syryjskich dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. UNICEF wspólnie z partnerami jest na miejscu – w Syrii
i krajach ościennych. Robi wszystko, aby ochronić dzieci, pomaga im mierzyć się z wpływem kryzysu na życie. Działa na
rzecz poprawy dostępu do edukacji, wspiera psychologicznie dzieci i ich opiekunów w walce z doświadczeniem traumy.
UNICEF dociera z pomocą humanitarną do najtrudniej dostępnych rejonów.
UNICEF wspólnie z partnerami dostarcza niezbędne artykuły higieniczne, wodę pitną. Prowadzi badania przesiewowe
oraz leczy niedożywienie. W odpowiedzi na pandemię COVID-19 dostarcza również informacje o środkach bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu zakażeń koronawirusem.

Więcej o sytuacji dzieci w Syrii: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/konflikt-w-syrii-trwa-juz-10-lat

