Dzieci-uchodźcy. Poznaj je.
Każdego roku miliony dzieci cierpią z powodu konﬂiktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Tracą domy i najbliższych. Zamiast
śmiać się, bawić i uczyć w szkole, stawiają
czoło trudnej codzienności w obcym mieście
czy obozie dla uchodźców.
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Każdego roku UNICEF przeznacza miliony
dolarów na pomoc uchodźcom. Przekazując
stałe wsparcie, to Ty zapewniasz potrzebującym schronienie, pożywienie, podstawową
opiekę medyczną i codzienny dostęp do czy-

stej wody. Pomagasz rejestrować dzieci i połączyć je z rodzinami, a także zorganizować
w obozach tymczasowe szkoły. Dziękujemy!
Tylko w 2013 około 2 milionów osób musiało
opuścić swój kraj. Wielu kolejnych uchodźców zmuszonych zostało do przesiedleń
wewnątrz granic. Za dramatycznymi statystykami kryją się prawdziwe historie. Poznaj
Fatimę, Adamou, Nadala i Noor. Poznaj ich
marzenia i obawy.

Jordania. 10-letnia Fatima mieszka obecnie z rodzicami na dachu domu w Mafraq. Konﬂikt w Syrii zmusił ich
do ucieczki z rodzinnego Homs. „Nie mamy dostępu do
wody. Aby pomóc rodzicom, przynoszę ją od sąsiadów.
Czasem nie mamy też jedzenia” mówi Fatima. „Tęsknię za
Syrią. Byłam w Syrii szczęśliwa. Moja szkoła była piękna.
Nauczyłam się sporo rzeczy, ale wszystko już zapomniałam. W przyszłości chciałabym zostać lekarzem. Chcę

Republika Środkowoafrykańska. 10-letni Adamou
przebywa w obozie dla uchodźców Bossangoa, w specjalnej streﬁe dla muzułmańskich rodzin. Adamou, jego
13-letni brat Oumarou oraz ich mama przybyli do obozu
po kilku tygodniach spędzonych w buszu. Schronili się
tam, kiedy ich dom zaatakowała uzbrojona grupa. Adamou został zraniony maczetą, a jego tata i starszy brat
zostali zabici. Zaostrzenie się konﬂiktu w kraju spowodowało, że w ubiegłym roku niemal 400 tysięcy osób
musiało opuścić swoje domy.
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wrócić do Syrii i spędzić tam resztę życia.”
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Irak. 6-letni Nadal ma o 2 lata młodszego braciszka, ale
wcale nie jest od niego wyższy. Jego mama martwi się
faktem, że chłopiec nie rośnie od kilku miesięcy. Nadal
mieszka z własną oraz pięcioma innymi rodzinami w małym namiocie w obozie dla uchodźców Domiz w północnym
Iraku. Na pytanie, czego najbardziej mu brakuje, odpowiada: „Miałem grę komputerową, ale tata powiedział,
że nie mogę jej ze sobą zabrać.” Od kwietnia 2013 roku
w obozie Domiz schroniło się około 40 tysięcy syryjskich
uchodźców.

Południowy Sudan. 4-letni Noor pochodzi z miasta Bau w Sudanie. W trakcie Ramadanu w 2011 roku jego miasto zostało
zbombardowane. Noor, wraz z rodzicami i ośmiorgiem rodzeństwa, musiał szukać bezpiecznego schronienia na pobliskich wzgórzach, skąd powrócili po 10 dniach. Okazało się, że ich dom oraz cały dobytek został zniszczony, a sąsiad
zamordowany. Rodzina uciekła więc znów na wzgórza, aby następnie przejść pieszo do Sudanu Południowego i szukać
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schronienia w obozie dla uchodźców Gendrassa, gdzie obecnie przebywa wśród 11 tysięcy innych osób.

