
CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

Turkije vangt de meeste Syrische vluchtelingen op, ruim drie miljoen.
 3.208.131 Syrische vluchtelingen
 1.434.035 Syrische vluchtelingenkinderen

TURKIJE

  13,5 mln mensen waarvan 6 mln kinderen  
zijn het slachtoffer van het conflict in Syrië.

  6,3 mln mensen waarvan 2,8 mln kinderen  
zijn ontheemd in Syrië.

  419.000 mensen waarvan 232.000 kinderen 
wonen in belegerde gebieden.

  Bijna 3 mln mensen waarvan 1,7 mln kinderen  
wonen in moeilijk bereikbare gebieden.

SYRIË

Irak vangt bijna 250.000 Syrische 
vluchtelingen op, daarnaast zijn  
3,2 miljoen Irakezen ontheemd.
  244.235 Syrische  

vluchtelingen
  105.201 Syrische 

vluchtelingenkinderen

IRAK

Libanon vangt relatief gezien de meeste  
Syrische vluchtelingen op. Bijna 1 op de 3 
inwoners van Libanon is een Syrische vluchteling.
 1.001.051 Syrische vluchtelingen
 547.575 Syrische vluchtelingenkinderen

JORDANIË

Jordanië vangt naast Syrische 
vluchtelingen ook bijna 2,1 miljoen 
Palestijnse vluchtelingen op.
 654.582 Syrische vluchtelingen
 333.837 Syrische vluchtelingenkinderen

LIBANON

30 november 2017

Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote 
gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen in Syrië en op de vlucht in de omliggende 
landen zijn uitgeput. Op dit moment hebben 8,5 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig. 

UNICEF wil de komende maanden 1,5 miljoen kinderen voorzien van dekens, winterkleding en 
basisbenodigdheden. UNICEF heeft nog slechts 20 procent van de benodigde fondsen voor deze 
winterhulp binnen. Van de benodigde 62 miljoen euro heeft de organisatie nog 51 miljoen euro 
tekort. UNICEF doet vandaag een dringende oproep om de kinderen van Syrië niet te vergeten.  



Geert Cappelaere 
Directeur van UNICEF Midden-Oosten en Noord-Afrika.

‘  Stel je een land voor… 
 

….waar 6,5 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben,  
4,2 miljoen mensen onderdak nodig hebben en waar één op de 
drie kinderen niet naar school gaat. In Syrië is dit de realiteit. ’

AANHOUDEND GEWELD IN SYRIË
Het conflict in Syrië is nog niet ten einde. Er wordt nog dagelijks gevochten.

OOST-GHOUTA

Er zijn in Syrië nog tien belegerde gebieden. In het belegerde Oost-Ghouta verblijven nog bijna 400.000 
mensen. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Meer dan duizend kinderen dreigen van de honger 
om te komen. Deze week bereikte een konvooi waar UNICEF aan deelnam 7.200 mensen met medische 
benodigdheden en (therapeutische) voeding. Maar liefst 11,9 procent van de kinderen is ernstig ondervoed.

 
RAQQA EN DEIR EZ-ZOR

Ongeveer 220.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld in Raqqa en Deir ez-Zor. Zij 
verblijven onder barre omstandigheden in opvangkampen in de woestijn. De stad Raqqa ligt vol mijnen en 
ander onontploft oorlogsmateriaal. Mensen kunnen voorlopig niet terugkeren naar hun huizen.

 
IDLIB EN ALEPPO

In Idlib en in delen van Aleppo wordt nog zwaar gevochten. Veel families verblijven in kapotgeschoten 
huizen. Door luchtaanvallen wordt het leveren van humanitaire hulp bemoeilijkt.
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WATER

Door vernielde watersystemen heeft 70 procent 
van de bevolking niet altijd toegang tot schoon 
drinkwater.

Een kwart van het inkomen van huishoudens 
wordt besteed aan water.

KINDERBESCHERMING

In het eerste halfjaar van 2017 zijn er 
1.000 ernstige kinderrechtenschendingen 
gerapporteerd: 202 Syrische kinderen zijn 
gewond geraakt, 332 kinderen werden gedood, 
en 300 kinderen werden gerekruteerd door 
strijdende partijen. In het gehele vorige jaar  
zijn er in totaal 630 kinderen gedood, dit jaar  
zal dat aantal nog hoger liggen. 

GEZONDHEIDSZORG

Meer dan 770 gezondheidswerkers zijn gedood 
sinds het begin van het conflict.

Ruim de helft van de ziekenhuizen en klinieken 
functioneert niet of zeer beperkt.

Nog maar 41 procent van de kinderen in Syrië 
is gevaccineerd tegen ziektes zoals polio en 
mazelen (80 procent voor de crisis).

ONDERWIJS

1,75 miljoen kinderen gaan niet naar school in 
Syrië, nog eens 1,35 miljoen kinderen lopen het 
risico te moeten stoppen met school.

Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt 
in Syrië omdat de gebouwen zijn verwoest of 
worden gebruikt door ontheemden of militairen.
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WAT HEEFT UNICEF BEREIKT
Dit jaar wil UNICEF weer meer kinderen hulp bieden dan vorig jaar. Waar we vorig jaar 6,7 miljoen kinderen in 
Syrië en omliggende landen wilden bereiken, zijn dat er dit jaar 8,5 miljoen.

Met hulp van UNICEF werden 2,7 miljoen kinderen in Syrië gevaccineerd tegen polio. Ruim 14,5 miljoen mensen 
hebben toegang tot water. Daarnaast kunnen bijna twee miljoen kinderen in Syrië en de regio naar school en krijgen 
meer dan een half miljoen kinderen en volwassenen psychosociale zorg.
 
UNICEF bereikt ook kinderen in moeilijk bereikbare en belegerde gebieden. In september zorgden we ervoor 
dat kwetsbare families pakketten met kleding, voeding en waterpurificatietabletten kregen in recent toegankelijk 
geworden gebieden in Deir ez-Zor. In oktober en november maakte UNICEF deel uit van konvooien naar het belegerde 
Oost-Ghouta. Het konvooi bevatte onder andere medicijnen en medische benodigdheden.
 
Afgelopen winter heeft UNICEF 1,6 miljoen kinderen bereikt met broodnodige hulp. In Syrië en buurlanden ontvingen 
650.000 kinderen dekens en winterkleding. Families van meer dan 310.000 kwetsbare kinderen kregen een financiële 
‘winterbijslag’[1]. Daarnaast heeft UNICEF ervoor gezorgd dat klaslokalen werden verwarmd en dat 750.000 kinderen 
toegang hadden tot basis gezondheidszorg.
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1 Een éénmalige of maandelijkse bijdrage per kind voor basisbenodigdheden.



Winter
Miljoenen Syrische kinderen krijgen binnenkort te maken met een extra tegenslag: de winter. De eerste sneeuw 
zal binnenkort gaan vallen. In Aleppo zal de wind door kapotgeschoten woningen blazen; in de Bekavallei in 
Libanon zal de grond onder de tenten van vluchtelingen in modder veranderen.

Elke minuut telt
Door het aanhoudend geweld in Syrië hebben veel families moeten vluchten met weinig tot geen bezittingen. 
Kinderen leven in geïmproviseerde onderkomens, vaak zonder warme kleding of verwarming.  Zij hebben dringend 
bescherming nodig tegen de kou.
 
Elke minuut telt om een kind warm te houden UNICEF heeft dringend fondsen nodig om kinderen van winterkleding 
te voorzien. Winterkledingpakketten bevatten handschoenen, mutsen, schoenen, sokken en sjaals. Daarnaast delen 
we thermische dekens uit. UNICEF zal kwetsbare families ook voorzien van een ‘winterbijslag’ of vouchers zodat ze de 
spullen die hun kinderen het hardst nodig hebben kunnen betalen.

Een sprankje hoop
UNICEF wil meer dan 1,5 miljoen kinderen die door het conflict in Syrië zijn getroffen bereiken met dekens en warme 
kleding. Zo willen we bijna 240.000 thermische dekens uitdelen om kinderen warm te houden en krijgen de families 
van meer dan 320.000 kwetsbare kinderen ‘winterbijslag’.  Verder zorgen we dat klaslokalen worden verwarmd, zodat 
kinderen ook in de wintermaanden naar school kunnen blijven gaan. Onze prioriteit is om de meest kwetsbare kinderen 
te bereiken. Inclusief de jongsten, de armsten, en kinderen die in belegerde of moeilijk bereikbare gebieden wonen.
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Met 5 euro geef je meer dan een 
deken. Ga naar unicef.nl/deken

DE VIJFJARIGE NOOR  
UIT SYRIË WOONT IN EEN 
VLUCHTELINGENKAMP IN 
HET NOORDEN VAN IRAK.
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