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© UNICEF/UN0597952/Maloletka 
 
20. února 2022, Novognativka, východní Ukrajina 
 
Třiadvacetiletá Anastasia Manha uklidňuje svého dvouměsíčního syna Mykytu po ostřelování separatisty. 
 
 
© UNICEF/UN0597734/Filippov 
 
6. února 2022 
 
Šestnáctiletý Illia stojí na schodech do sklepa, ve kterém se s rodinou ukrývají během bojů na východní Ukrajině. 
 
„Tento sklep nám už tisíckrát zachránil život,“ říká. „Cítíme se v něm bezpečněji než nad zemí. Dveře do sklepa už 
jsme od začátku konfliktu otevřeli tolikrát, že se na nich rozbily panty.“ 
 
Illia a jeho rodina jsou připraveni kdykoliv utéct ze svého domova, pokud to bude potřeba. „Už nevidíme důvod panty 
znovu opravovat,“ dodává. Na útěk se Ilja připravoval ještě před vyhrocením konfliktu na konci února. „Když máte čas 
sbalit si své věci, uděláte to. Pokud na to čas nemáte, prostě utečete. Čím dřív to tady opustíte, tím větší máte šanci 
přežít.“ Jediný majetek, o kterém Ilja ví, že si ho s sebou určitě vezme, je stříbrný náramek, který nikdy nesundává ze 
zápěstí. „Znamená pro mě hodně, je to dárek od mých rodičů.“ 
 
 
© UNICEF/UN0584680/Filippov 
 
„Když přemýšlím o škole, připadá mi, že jsme měli pořád jen prázdniny. Dřív jsme dělávali dárky pro rodiče, četli jsme 
básně. Teď tam jsou jenom ruiny,“ říká šestnáctiletá Natálka, která byla přesídlena z vesnice Shyrokyne, z frontové 
linie na východní Ukrajině. Svůj dům a školu naposledy viděla, když jí bylo 11 let. V té době si myslela, že domov 
opouští jen na pár týdnů. Nucený odchod ale trvá už šestým rokem. 
 
Od začátku konfliktu bylo boji na obou stranách frontové linie zničeno přes 750 vzdělávacích institucí a v mnoha 
dalších byla výuka narušena. 
 
 
© UNICEF/UN0502896 
 
14. srpna 2021, Kábul, Afghánistán 
 
Děti se účastní rekreační činnosti v prostoru, který zřídil UNICEF na střední škole Peer Mohammad Kakar. V této 
škole zatím našlo svůj úkryt více než 400 rodin, které utekly před probíhajícím konfliktem. 
 
Během 24 hodin od příjezdu těchto rodin UNICEF postavil 4 stany, které dětem poskytují psychosociální podporu 
a rekreační aktivity uprostřed nepokojů, kterými si procházejí. Do tohoto provizorního útočiště přijíždí také mobilní 
zdravotnický tým poskytující prenatální a postnatální péči pro matky a jejich děti, jenž dále zabezpečuje i správnou 
výživu a vakcinaci dětí a distribuuje rodinám základní hygienickou výbavu. 
 
Z Kábulu stále utíkají tisíce dalších rodin, od začátku roku 2021 bylo vysídleno více než 390 tisíc lidí, z toho polovina 
dětí. 
 
 
© UNICEF/UN0512089/Bidel 
 
14. srpna 2021, tábor Shahrak-Sabz pro vysídlené osoby, Herát, Afghánistán 
 
I v táboře Shahrak-Sabz UNICEF poskytuje psychosociální podporu a rekreační aktivity pro děti. Ve čtyřech stanech, 
postavených pro tyto účely, se děti učí číst a psát a vykonávají pohybové a jiné rekreační činnosti. V táboře se těchto 
rozmanitých aktivit účastní více než 360 dětí. 
 
Kromě toho také čtyři mobilní týmy navštěvují rodiny přímo v jejich domovech a poskytují rodičovské poradenství 
a rekreační aktivity dětem, které se jich nemohou účastnit s ostatními ve stanech. 
 



© UNICEF/UN0202136/Rich 
 
17. dubna 2018, Yambio, Jižní Súdán  
 
Patnáctiletá Nawai (jméno bylo změněno) je zachycena během obřadu propuštění dětí z řad ozbrojených skupin a na 
počátku procesu jejich opětovného začlenění. 
 
Její rodiče utekli do Demokratické republiky Kongo v roce 2016, když tamní konflikt začal být brutálně násilný. Toho 
dne šla Nawai spolu se svými dvěma sestrami domů po okraji silnice, když byla obklíčena ozbrojenými muži 
a unesena. „Čekali na nás, až půjdeme zpátky, aby nás mohli vzít,“ říká. Se sestrami ji odvezli na základnu a donutili 
je pro ně pracovat. Dva roky byla nucena vařit, uklízet a nosit vodu pro ozbrojenou skupinu mužů. „Jednou mi řekli, 
abych přinesla vodu, a když jsem se s ní vrátila, řekli, že to trvalo moc dlouho. Vyhrožovali, že mě zbijí.“ 
 
Nyní, když byla z ozbrojené skupiny propuštěna, se chce vrátit do školy. Jednoho dne chce pracovat jako komisařka. 
Neví, jestli ještě někdy uvidí své rodiče. 
 
 
© UNICEF/UN0313366/Dicko 
 
Duben 2019, tábor Socoura ve městě Sévaré, střední Mali 
 
Rokiyatou Barry (11 let) píše na tabuli ve stanu UNICEF, který slouží jako dočasné místo pro výuku v oficiálním táboře 
pro vysídlené obyvatele. Stan slouží stovkám dětí, které byly nuceny opustit své domovy kvůli bezpečnostním 
hrozbám a rostoucímu násilí ve středním Mali. 
 
 
© UNICEF/UNI310540/Romenzi 
 
13. února 2020, Sýrie 
 
„Posledních pět let jsme byli vysídleni ve městě Menbij. Můj manžel a já jsme byli zřídka schopni sehnat dostatek 
jídla, proto se moje dcera Zahra (na obrázku) narodila s chatrným zdravím,“ říká Alaa. Organizací UNICEF 
podporované zdravotnické a výživové týmy navštívily Zahru a její matku po jejich návratu domů do Aleppa a poskytly 
jim zásoby terapeutických výživových doplňků. Dnes je Zahra na cestě k uzdravení. 
 
Od února zhoršuje ekonomický tlak dopady konfliktu v Sýrii. Finanční problémy postihují hlavně děti a matky. Ve více 
než 80 % komunit je dětská práce překážkou školní docházky a špatná finanční situace ovlivňuje i schopnost rodin 
zajistit své nejmladší děti s chronickou podvýživou. Ta postihuje 1 ze 4 dětí v nejvíce zasažených oblastech Idlibu. 
 
 
© UNICEF/UNI290326/Sibai 
 
7. prosince 2019, Sýrie – Děti zkoumají obsah krabice od UNICEF, ve které je teplé zimní oblečení. 
 
 
 
© UNICEF/UNI296654/Kasem 
 
12. února 2020 
 
Děti vykukují z karavanu v nedávno založeném neformálním táboře, do kterého stále přicházejí nově vysídlené rodiny 
z jižního Idlibu a venkovských oblastí Aleppa v severozápadní Sýrii. 
 
Od 1. prosince 2019 bylo kvůli intenzivnímu násilí v severozápadní Sýrii vysídleno více než 500 000 dětí. Desítky tisíc 
dětí a jejich rodiny nyní žijí ve stanech, v nichž jsou v zimním období vystaveni velmi chladnému počasí a dešti.  
Od začátku roku bylo v důsledku eskalace násilí v této oblasti zabito a zraněno 77 dětí.  
 
 
© UNICEF/UNI229177/Hasen 
 
28. října 2019, město Al-Hasakeh, severovýchodní Sýrie 
 
Jedenáctiletý Mahmoud se účastní osvěty o nebezpečí nevybuchlé munice ve školním přístřešku ve městě Al-
Hasakeh. Právě tady se svou rodinou vyhledal útočiště poté, co byl donucen opustit domov v Ras al-Ain kvůli 
stupňujícímu se násilí. „Můj otec vzal z města nejdřív moje sourozence, zatímco já jsem s matkou balil oblečení. 
Potom si pro nás přišel a byli jsme zase všichni spolu,“ říká Mahmoud. 



© UNICEF/UN0348582/Saad 
 
16.listopadu 2019, Idlib, Sýrie – Matka koupe dítě v provizorním táboře v Killi, poblíž hranice s Tureckem. 
 
 
 
© UNICEF Iraq/2019/Anmar  
 
21. října 2019, tábor Barderash 
 
Děti uvnitř stanu otevírají hygienickou soupravu pro malé děti a jejich rodiny, kterou UNICEF distribuuje všem, kteří 
nově přicházejí do tábora. 
 
Ke dni 24. října 2019 více než 8 000 nových syrských uprchlíků (vč. zhruba 4 000 dětí), utíkajících před konfliktem 
v severovýchodní Sýrii, vstoupilo do města Dohuk v severozápadním Iráku. Nově přijíždějí převážně ženy, děti 
a senioři z měst Kobani, Amuda a Qamishli. 

 
 
 
© UNICEF/UN0327929/Hawas 
 
Pracovníci UNICEF si hrají s dětmi v centru psychosociální podpory.  
 
UNICEF pomáhá uspokojovat emoční a jiné psychologické potřeby dětí mimo jiné i v táboře Al-Hol v severovýchodní 
Sýrii, kde je zranitelných dětí skoro 50 tisíc. Denně oslovuje stovky dětí prostřednictvím prostor, které jsou dětem 
a dospívajícím přizpůsobeny. Pořádá také sezení pro zvyšování povědomí pro děti i jejich pečovatele, to všechno 
s přispěním dobrovolníků UNICEF.  
 
 
 
© UNICEF/UN0296766/Keïta 
 
Duben 2019, střední Mali 
 
Fatoumata (12 let) a Aichata (12 let) se drží za ruce v nově vytvořeném místě pro vysídlené obyvatele ve 
městě Sévaré. Dívky společně utekly z vesnice Oundou, která byla napadena krátce po brutálním útoku na vesnici 
Ogossagou-Peuhl. Ta byla napadena v noci 23. března 2019. Při útoku zemřelo přes 150 lidí, z toho jedna třetina byly 
děti. Spousta dalších dětí při útoku utrpěla popáleniny, střelná zranění nebo zlomeniny. Fatoumata byla v chaosu 
„pouze“ oddělena od svých rodičů. 
 
Při opakujících se útocích ozbrojených skupin ve středním Mali dochází k zabíjení a mrzačení dětí, jejich vysídlování, 
oddělování od rodin, k vystavování sexuálnímu násilí a psychologickým traumatům. Odhaduje se, že v současnosti je 
v Mali přes 377 000 dětí, které potřebují ochránit. UNICEF spolupracuje s místními úřady a partnery, aby jim zajistil 
zdravotní a psychosociální pomoc. Pomáhá také spojovat rozdělené rodiny.  
 
 
 
© UNICEF/UN073959/Clarke 
 
24. dubna 2017, škola Aal Okab ve meště Saada, Yemen 
 
Student stojí uprostřed ruin jeho bývalé třídy, která byla zničena v červnu 2015. Nyní chlapec studuje v nedalekých 
stanech UNICEF. 
 
Od začátku roku 2017 se humanitární situace v Jemenu podstatně zhoršila. Podle analýzy je v zemi 20,7 milionu lidí, 
kteří potřebují pomoc a ochranu. Přesídleno bylo více než 50 000 lidí. Také jemenský vzdělávací systém je na pokraji 
kolapsu - více než 5 milionům dětí hrozí, že tím budou zbaveny práva na vzdělání. Více než 193 000 učitelů 
neobdrželo své platy za posledních devět měsíců a na školy jsou rovněž vedeny útoky. Nejméně 1 279 škol bylo 
částečně poškozeno, 233 naprosto zničeno, 162 škol se stále používá jako útočiště pro vnitřně vysídlené osoby 
a 21 škol je obsazeno ozbrojenými skupinami.  
 
 
 
 
 
 



© UNICEF/UN0309021/Kokic 
 
10. dubna 2019, provincie Nangarhar, Afghánistán  
 
Kayenat (12 let) pózuje se školní taškou před svou provizorní třídou. „Naše škola byla spálena a zničena a my, dívky, 
jsme neměly dovoleno do školy chodit. Kvůli omezením vzdělávání, která si vynutily ozbrojené skupiny v Shinwaru, 
můj otec rozhodl, že opustíme naše město a přestěhujeme se do Jalalabadu,“ říká Kayenat, která je odhodlaná 
vzdělávat se dál i přes všechny překážky. 
 
Ačkoliv byla ona i její rodiče vyděšení, vyhledali skupinu Zangora pro komunitní vzdělávání. Více než 1 771 studentů 
a 47 učitelů a učitelek z různých okresů Nangarharu a Kunaru denně riskují, když se účastní této vzdělávací skupiny, 
která taktéž poskytuje vzdělávací příležitosti pro mnohé vysídlené studenty a osoby, které se vrací zpět do regionu. 

 
 
© UNICEF Iraq/2019/Anmar 
 
23. října 2019, tábor Bardarash, Irák – Čtyřletá Noor je právě očkována proti dětské obrně. 
 
 
© UNICEF/UN0348581/Saad 
 
16. listopadu 2019, Idlib, Sýrie 
 
Rodina se schovává před zimou v provizorním táboře poblíž hranic s Tureckem. 
 
Narůstající násilí v Idlibu v severozápadní Sýrii stále nutí k vysídlení čím dál tím více rodin, z nichž mnoho hledá 
útočiště v provizorních neformálních táborech. Z více než 400 tisíc lidí, kteří byli v severozápadní Sýrii vysídleni ze 
svých domovů, je téměř 150 tisíc dětí, které musely odejít ze školy. Kromě toho se vyrovnávají i s tvrdými podmínkami 
a často i se ztrátou a traumatem. 
 
 
© UNICEF/UN0211463/Fricker 
 
Dívky studují v provizorním školním stanu na předměstí Jalalabadu ve východním Afghánistánu. Většina dívek už byla 
kvůli ozbrojenému konfliktu minimálně jednou vysídlena. 
 
UNICEF podporuje vzdělání dětí tím, že školí učitele a poskytuje učebnice a stany jako provizorní místo pro výuku. 
Zhruba 3,7 milionu dětí v Afghánistánu nechodí do školy, z toho je 75 % dívek. Jedním z důvodů, proč dívky 
v takovém množství školy nenavštěvují, je nedostatek infrastruktury, včetně chybějících toalet, zařízení na mytí rukou 
a bezpečné pitné vody. 
 

 
© UNICEF/UN0318981/Ashawi 
 
Červen 2019, Sýrie 
 
Protože válečný stav na severu Sýrie stále trvá, stovky dětí ve vesnici Atmah poblíž hranice s Tureckem musí trávit 
svůj čas v provizorních táborech, postavených v olivových hájích pouze z přikrývek a povlečení. Poslední vlna násilí 
v této oblasti údajně způsobila smrt nebo zranění mnoha z nich. 
 
 
© UNICEF/UN0312564/Filippov 
 
Sonia (14 let) vzpomíná, jak ji učitelé pomáhali se uklidnit. „Nikdo nepředpokládal, že se to stane,“ říká. „Mámu 
jednoho ze spolužáků do nohy zasáhl šrapnel, když běžela, aby ho vyzvedla.“  
  
Po prvním těžkém bombardování na podzim 2014 měly děti prázdniny dříve. 
 
Poté, co na východní Ukrajině vypukl ozbrojený konflikt, populace malého města Novotoshkivske klesla. Tisíce lidí 
bojům uteklo, někteří byli zraněni či zabiti v důsledku bombardování. Po pěti letech se život točí kolem školy. Budovy 
školy a školky byly konfliktem poškozeny, jedno křídlo bylo dokonce zničeno. I přesto vyučování pokračuje, stejně tak 
i sportovní akce, místní volby nebo bezpečnostní školení. Škola se také stala krytem pro případ, že by začalo další 
bombardování. 
Od počátku bojů v roce 2014 bylo poničeno nebo zničeno více než 750 vzdělávacích zařízení na obou stranách 
bojové linie. Děti jsou stále ve vážném nebezpečí.  
 



© UNICEF/UNI219057/Rfaat 
 
23. října 2019, tábor Bardarash, Irák 
 
Pohled do boxu s vakcinační soupravou, kterou používají očkovací týmy podporované organizací UNICEF při jejich 
snaze udržet zdravé (a proočkované) i ty děti, které mohly být opomenuty kvůli válečnému konfliktu a jejich vysídlení. 
 
UNICEF, Světová zdravotnická organizace a irácké Ministerstvo zdravotnictví vyjednalo národní imunizační kampaň 
proti dětské obrně a spalničkám s cílem chránit všechny děti do 15 let. Více než 9 tisíc syrských uprchlíků – z toho 
téměř polovina dětí – kvůli vlnám násilí přijelo do regionu Kurdistán a usadilo se v táboře Bardarash na okraji města 
Dohuk. Tam byly tisíce dětí i následně proočkovány. 
 
 
 
© UNICEF/UN0309009/Kokic 
 
9. dubna 2019, vesnice Bodyalai, Afghánistán 
 
Studentky třetího ročníku sedí během vyučování venku v prostorách dívčí školy. Šťastné, že mohou být ve škole, se 
zapsaly do prvního ročníku v roce 2016. Byli to první studenti, kteří se vrátili poté, co jejich školu předešlý rok zničila 
bomba. V současné době tam pod stany a v dočasných venkovních prostorách studuje 968 dívek. 
 
Vzdělávání dívek je v mnoha oblastech Afghánistánu kvůli pokračujícím konfliktům a vysokému riziku bombardování 
zakázáno nebo ohroženo – mnoho rodičů nechce své dcery do školy posílat. 


