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L

bilans trwającego\d 2011 roku konfliktu zbrojnego w Syrii jest wstrząsający

-

126 tysięcy zabitych oraz ponad dwa miliony uchodźców. Z Syrii każdego dnia uciekąją
tysiące osób, z czego jak pokazują dane UNICEF i UNHCR, ponad połowę uchodźców
stanowią dzieci. Dzieci te, często rozdzielone od rodziców, zmuszone do szukania
schronienia lub deportowane, stale doświadczają traumy wywołanej skutkami wojny.
Tracą domy, bliskich i przede wszystkim

—

swoje dzieciństwo. Nawet jeśli uda im się

przekroczyć granicę, trafiają do przepełnionych ośrodków dla uchodźców, gdzie panują
bardzo ciężkie warunki bytowe. Jak wskazują najnowsze dane z raportu UNHCR
z

29

listopada 2013

roku,

ponad

3 700

dzieci

syryjskich

nie

ma rodziców

i opiekunów, a ponad 70 tysięcy małoletnich nie ma ojca. W wielu przypadkach sytuacja
finansowa rodzin na uchodźctwie jest tak zła, że dzieci

są zmuszane do pracy, aby

zapewnić najbliższym przetrwanie. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje,
że w razie niepodjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy syryjskim dzieciom,
Syrii grozi katastrofa tego pokolenia, które może stać się największą ofiarą tej wojny.
Około 97% uchodźców znalazło schronienie w państwach graniczących z Syrią,

co stało się ogromnym dla nich ciężarem. Liban. Irak, Jordania czy Turcja pilnie
potrzebują pomocy aby poradzić sobie z obecnym kryzysem. Na spotkaniu 4 września
2013 roku w Genewie, wspomniane państwa wraz z przedstawicielami UNHCR
zaapelowały o udzielenie im wsparcia międzynarodowego. W odpowiedzi na apel, Unia

Europejska podjęła wiele działań aby poprawić obecną sytuację Syryjczyków na
uchodźctwie. Państwa takie jak Niemcy, Szwecja czy Austria zgodziły się przyjąć
syryjskich uchodźców na swoje terytoria. Uchodźcom udzielono niezbędnej pomocy
i schronienia. Ponadto, władze Niemiec oficjalnie poinformowały o gotowości przyjęcia
kolejnych 5 tys. Syryjczyków, zaś Szwecja zapewniła o udzieleniu pozwolenia na pobyt
stały 8 tys. syryjskich uchodźców, a także o możliwości sprowadzenia do tego kraju
członków ich rodzin. Również nasz kraj za pośrednictwem Fundacji Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej udziela pomocy syryjskim uchodźcom. Czyni to poprzez
pokrycie kosztów zakwaterowania w Libanie, pomoc w przeprowadzeniu remontów
lokali

mieszkalnych.

Ponadto

Fundacja

pomaga

małoletnim

rozpocząć

naukę

w libańskich szkołach, realizując przy tym projekt pomocowy finansowany ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W 2012 r. Zarząd Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC)
z inicjatywy polskiego Rzecznika Praw Dziecka wydał oficjalne oświadczenie kierowane
do Przewodniczącego Komitetu Praw Dziecka ONZ Jeana Zermattena oraz do wszystkich
krajów świata, potępiające złe traktowanie i trudną sytuację dzieci w Syrii, na skutek
trwającej tam wojny oraz wzywające do podjęcia działań w celu zaprzestania takich
praktyk. Podczas ostatniego spotkania Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka we
wrześniu 2013 r., ENOC zaapelował o pilną pomoc dla syryjskich dzieci w ośrodkach dla
uchodźców i zapewnienie ochrony przed katastrofą humanitarną.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie
realnych możliwości większego wsparcia syryjskich dzieci w tej niezwykle trudnej,
często bezpośrednio zagrażającej ich życiu, sytuacji. Polska jest krajem określanym na
świecie zaszczytnym i zobowiązującym mianem „ojczyzny praw dziecka”. Działania
Rządu i Parlamentu wyraźnie wskazują na wysoki szacunek dla dzieciństwa i wiążącego
się z nim wyższego standardu praw człowieka

—

dziecka.

Jako przedstawiciel Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC),
wdzięczny będę za rozważenie przez Pana Ministra dalszych wymiernych działań
na rzecz najmłodszych Syryjczyków.

W załączeniu:
1) Oświadczenie ENOC z 2012 r.
2) Oświadczenie ENOC z 2013 r.
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