70 LAT UNICEF!

ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA

1 grudnia 2017 r. - UNICEF Polska zakończył obchody 70-lecia działalności na rzecz potrzebujących dzieci na całym świecie. Z tej okazji
w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, w której uczestniczyło wielu
znakomitych Gości od lat wspierających działania UNICEF.

zagraża życiu dzieci!

Gościem specjalnym Gali był Ismael Beah - Światowy Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Urodzony w Sierra Leone, w czasie wojny stracił całą
rodzinę i został zwerbowany do armii. Od trzynastego roku życia czynnie uczestniczył w walkach zbrojnych. Dzięki pomocy UNICEF został
wyzwolony, a jego życie uległo całkowitej odmianie. W niezwykle poruszającym przemówieniu Ishmael Beah dziękował za wszystko, co robi
UNICEF. Podkreślił, że tylko dzięki tej Organizacji może teraz pomagać
tym, którzy, tak jak on w przeszłości, zmagają się z niewyobrażalnymi dla
nas trudnościami.
Podczas gali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył Dyrektorowi Generalnemu UNICEF Polska Honorową Odznakę im. Janusza
Korczaka za zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
Więcej o gali przeczytacie na stronie unicef.pl
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Niemal 17 mln dzieci poniżej 1. roku życia mieszka na obszarach, gdzie
powietrze jest co najmniej 6 razy bardziej zanieczyszczone niż dopuszczają międzynarodowe normy. Ponad 3/4 z nich (12 mln) mieszka
w Azji Południowej. Wdychanie zanieczyszczeń może zagrażać rozwojowi mózgów dzieci, alarmuje UNICEF w opublikowanym raporcie Niebezpieczeństwo w powietrzu: Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa
na rozwój mózgu najmłodszych dzieci.
UNICEF wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza może wpłynąć na
rozwój dziecka w ciągu pierwszego 1000 dni życia tak, jak niewłaściwe odżywianie czy przemoc. Najbardziej zagrożony jest rozwój mózgu
dziecka: Niektóre cząsteczki zanieczyszczeń są tak małe, że mogą
przedostać się do krwioobiegu, dotrzeć do mózgu, złamać barierę
krew-mózg i wywołać stan zapalny.
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Mózg małego dziecka jest szczególnie podatny na uszkodzenia, ponieważ w porównaniu do mózgu osoby dorosłej może go uszkodzić mniejsza dawka chemikaliów. Dzieci są też bardziej podatne na negatywne
skutki zanieczyszczenia powietrza, ponieważ oddychają szybciej oraz
ich system odporności nie jest w pełni rozwinięty.

CORAZ WIĘCEJ

DRAMATYCZNA

dzieci korzysta z internetu

sytuacja w Jemenie

Jemen mierzy się obecnie z największym kryzysem humanitarnym i
klęską głodu ze wszystkich krajów świata. Do tej pory zidentyfikowano
ponad 271 000 przypadków ostrego niedożywienia wśród dzieci. Potrzebna jest NATYCHMIASTOWA pomoc humanitarna.
Dzieci nie są odpowiedzialne za wojny wywołane przez dorosłych.
Jednak to one są pierwszymi ofiarami i to one najdotkliwiej odczuwają
tragiczne skutki konfliktu.
Śmierć, choroby, głód, przemoc, utrata domu – to wszystko zagraża
dzieciom w Jemenie.
Najmłodsi mieszkańcy kraju nie mają co jeść, gdzie mieszkać, gdzie
się uczyć. Nie otrzymują podstawowej opieki medycznej. Są całkowicie zależne od pomocy humanitarnej z zewnątrz.
Niezbędna jest żywność, leki, paliwo. Jednak teraz przede wszystkim
potrzebny jest swobodny dostęp do osób poszkodowanych. Zamknięto drogi: morską, lądowa i powietrzną do Jemenu, co uniemożliwia
przesyłanie koniecznej pomocy humanitarnej dla dzieci. Ich sytuacja
jest katastrofalna.
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1 na 3 użytkowników Internetu to dziecko. Pomimo masowego korzystania z Internetu przez dzieci, wciąż niewiele działań jest podejmowanych w celu ochrony najmłodszych przed zagrożeniami płynącymi
z wirtualnej rzeczywistości. Należy również zwiększyć dostępność bezpiecznych treści zamieszczanych w sieci, alarmuje UNICEF w swoim
dorocznym flagowym raporcie.
Raport The State of the World’s Children 2017: Children in a digital
world zawiera kompleksową analizę wpływu technologii cyfrowych na
życie dzieci. Identyfikuje zarówno zagrożenia, jak i szanse, jakie niesie
ze sobą Internet. Organizacja zwraca również uwagę na fakt, iż rządy
państw oraz sektor prywatny nie nadążyły za tempem zmian, narażając
dzieci na nowe zagrożenia oraz pogłębiając istniejące przepaści w dostępie do Internetu wśród najmłodszych.
Raport ukazuje korzyści jakie technologie cyfrowe mogą zapewnić
dzieciom, nawet tym w najgorszej sytuacji, żyjących w ubóstwie lub dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Umożliwiają one dostęp do informacji, rozwijanie umiejętności ułatwiających znalezienie zatrudnienia
w przyszłości, czy też swobodną komunikację oraz wyrażanie własnych
opinii.
Raport bada również w jakim stopniu Internet zwiększa podatność dzieci na nadużycia w postaci wykorzystania poufnych informacji, dostępu
do niewłaściwych treści oraz cyberprzemocy. Wszechobecnie urządzenia mobilne sprawiają, że dostęp do Internetu bywa coraz mniej kontrolowany – oraz potencjalnie bardziej niebezpieczny.
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