
 

 

 

 

NE VESSZEN EL EGY GENERÁCIÓ SEM 

A szíriai válság által érintett gyermekek jövőjének védelme 

 

 

Stratégiai áttekintés összefoglalója (2014 január) 

_____________________________________________________________________ 

 

A szíriai válság immár a negyedik szörnyű éve tombol. Közben gyermekek teljes 

generációja kénytelen erőszak, áttelepítések és kilátástalanság közepette felnőni. 

Örökre elveszhetnek, ami hosszú távú következményekkel jár, nem csak Szíria és 

környéke számára. 

 

Az UNICEF „Ne vesszen el egy generáció sem” stratégiája (No lost generation) 

gyakorlati megvalósítási utakat jelöl ki, hogy elkerüljék a legrosszabb eshetőségeket: 

megmutatja, mekkora hatása lenne egy 1 milliárd dolláros befektetésnek napjainkban, 

ami kiterjesztené a hozzáférést a tanuláshoz, pszichoszociális támogatáshoz, erősítené 

a társadalmi kohéziót és a békeépítő erőfeszítéseket, s visszahozná a jövő reményét 

gyermekek millióinak. 

 

Még nem késő megmenteni ezeket a generációkat! Ha segítünk megvédeni őket az 

erőszaktól, visszaélésektől, kizsákmányolástól, oktatást, lelki támaszt és gyógyírt 

nyújtunk a könyörtelen háború rejtett sebeire, Szíria gyermekei szebb jövőt építhetnek 

maguknak, családjaiknak és a társadalomnak.  

 

Azonnal kell cselekednünk, egy koordinált nemzetközi összefogásban, hogy 

pártfogoljuk Szíria gyermekeit és támogassuk a válság sújtotta szomszédos nemzeteket. 

_____________________________________________________________________

____    

Hogy lehet egy teljes generáció ekkora veszélyben? 

Több mint 5 millió gyermek érintett a Szíriát sújtó pusztító válságban. Rengeteg 

közvetlen veszélynek vannak kitéve, az erőszaktól és életveszélytől kezdve az ivóvíz 

és megfelelő táplálkozás hiányáig. 

A gyermekeket érintő közvetlen veszélyen túl a háborús konfliktus rejtett hatásaival is 

számolni kell – mely nem csak az egyes gyermekek jólétét veszélyezteti, hanem az 

egész generáció jövőjét. 

Az oktatás veszélyeztetése: Szíria gazdasági és társadalmi összeomlása évtizedek 

oktatási vívmányait fordította visszájára, több mint 3 millió gyermek hagyta ott az 

iskolát – és több ezer fiatal, iskoláskorú gyermeket soroztak be. Szíriában ötből egy 

iskolát megsemmisítettek, megrongáltak vagy más célokra használnak, s mára a fogadó 

országok iskolarendszerei is törésponthoz értek. 

A védelem veszélyeztetése: A szíriai válság egyébként is hátrányos helyzetű 

gyermekeket tesz ki még nagyobb, kevésbé látható veszélyeknek; mint a 

gyermekmunka, gyermekházasság vagy a fegyveres csoportokhoz csatlakozás. Túl sok 

gyermek volt szemtanúja, vagy élte át a rettenetes erőszakot; tűnt el, vagy szakadt el 

szeretteitől; ami növeli a visszaélések, kizsákmányolás és mély érzelmi sérülés 

veszélyét.  



 

 

A térség veszélyeztetése: Menekültek milliói özönlöttek át a szomszédos országok 

határain, köztük 1.2 millió gyermek. A helyi forrásokat pattanásig terhelve, a fogadó 

közösségek azért küzdenek, hogy ne csak a saját fiatal állampolgáraiknak, hanem a 

menekült gyermekeknek is ellátást nyújtsanak. Szerte a térségben nehezíti a kilábalást 

és a megbékélést, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek csökkennek, így a fiatalok 

fokozatosan jogfosztottá válnak, és csekély az esélye, hogy hangjukat hallassák. 

Ne vesszen el egy generáció sem! Ha nem érjük el segítséggel ezeket a gyerekeket, 

hogy megvédhessük őket az erőszaktól, visszaélésektől és kizsákmányolástól, oktatást 

és lelki segélyt nyújtsunk nekik, meggyógyítsuk a kíméletlen háború okozta rejtett 

sérüléseket, s megerősítsük a társadalmi összefogást, egy teljes generáció reményei 

örökre elvesznek – hosszú távú következményekkel, nem csak Szíria és közvetlen 

környezete számára. 

Hogyan védhetjük meg a szíriai válság sújtotta gyermekek jövőjét? 

A legrosszabb eshetőségek elhárítása a Ne vesszen el egy generáció sem program 

vezérelve, egy olyan stratégiával, mely az elhúzódó konfliktus rejtett hatásait célozza 

meg; kiterjesztve a hozzáférést a tanuláshoz, pszichoszociális támogatáshoz; 

megerősítve a társadalmi kohéziót és a békeépítést, azaz megteremtve a jövőbe vetett 

reményt. 

A világ vezető nemzetközi humanitárius szervezetei 2013 októberében hirdették meg 

először a programot, melyet ügyvédek és adományozók támogatnak, helyi 

részvényeseket és globális pártfogókat összefogva, a szíriai válság sújtotta több millió 

gyermekért. 

A stratégiát a legfrissebb bizonyítékokra alapozzák, hogy feltárják, milyen hatással van 

a válság a gyermekekre általánosságban, nem utolsósorban az oktatásukra és 

védelmükre. Tisztán meghatározott célokkal, specifikus, fenntartható tevékenységeket 

igyekszik betervezni a következő évre és azon túl vonatkozóan. 

 Oktatás fejlesztése: az iskolarendszer fejlesztése és a gyerekek minél tovább 

taníttatása, az oktatás minőségének fejlesztése, szakiskolák és a középfokú 

oktatás terjesztése, az oktatás alternatív közvetítése, s ezekről egyeztetések a 

kormánnyal. 

 

 Védelmező környezet biztosítása: beleértve a gyermekek és emberi jogaik 

védelmét, pszichoszociális segítségnyújtást, tanárképzést, anyakönyvezést, a 

gyermekvédelmi rendszer nyomon követését, a gyermekek sérülékenységének 

felmérését, az intézményi és közösségi alapú védelmi mechanizmusokat és 

közvetítő rendszert, a nemi alapú erőszak kezelését és a serdülőkorú lányok 

különleges szükségleteit. 

 

 A gyerekek és serdülők lehetőségeinek bővítése: a gyerekek és kamaszok 
gyakorlati készségeinek fejlesztése, szakmai tréningek, közösségek bevonása a 

békeépítésbe (pl.: békefórumok és egyéb lehetőségek által, ahol a gyerekek 

hallathatják a hangjukat; a békeépítés beépítése az oktatásba; programok, melyek 

közvetlenül tárják fel a konfliktust és okait; sport és művészetek stb.). 

 

A teljes kiadvány elérhető angolul az alábbi címen: 

http://www.unicef.org/appeals/files/No_Lost_Generation_Strategic_Overview__Janu

ary_2014.pdf 

http://www.unicef.org/appeals/files/No_Lost_Generation_Strategic_Overview__January_2014.pdf
http://www.unicef.org/appeals/files/No_Lost_Generation_Strategic_Overview__January_2014.pdf

