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Bassel (17) vluchtte van
Syrië naar Libanon.
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Syrische Karam (5) an Amr (8) gingen
naar Duitsland.

Shaded (2) en Khadiga (1) vluchtten
uit Homs, Syrië.

1. Vluchten doe je niet zomaar
48 miljoen kinderen zijn wereldwijd op de vlucht. Dat doen ze om allerlei redenen, zoals armoede en oorlog.
De oorlog in Syrië en in andere landen is de belangrijkste reden dat kinderen vluchten. Ze vluchten bijvoorbeeld naar Irak,
maar veel schieten ze daar niet mee op. Want ook in Irak is het oorlog. In dit onderdeel kun je kinderen uit Syrië en Irak beter
leren kennen.

Vluchten uit Oost-Ghouta, Syrië.
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Syrië: met gevaar voor eigen leven
Haydar (14) woont met z’n familie in een dorpje vlakbij de stad Aleppo. ‘We zijn gevlucht toen er in ons dorp gevochten
werd. Ik moest stoppen met school.’ Op een dag hoorde Haydar dat de school in een ander dorp weer open was. ‘Ik ben bij
familie gaan wonen, zodat ik weer naar school kon’, vertelt hij. In Syrië moet je na de negende klas (dat is de tweede klas
op de middelbare school in Nederland) examen doen. Toen het voor Haydar zover was, deed hij iets heel dappers. Op een
nacht liep hij naar Aleppo, waar hij zijn examen moest maken. Onderweg kwam hij door gebieden waar gevochten werd.
Levensgevaarlijk natuurlijk, maar niets hield Haydar tegen. Zó graag wilde hij naar school. Hij is geslaagd en een stap
dichterbij zijn droom: ‘Leraar worden, net als mijn vader!’

Haydar (14) wil graag leraar worden, net als zijn vader

De oorlog in Syrië duurt nu al meer dan zeven jaar. Heel veel Syrische kinderen
hebben nooit vrede gekend. 5,5 miljoen kinderen zijn op de vlucht in Syrië
zelf, of erbuiten.
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Irak: weer na school na IS
Tabarak, Safa en Dima zijn tien jaar en wonen in de stad Mosul in Irak.‘ Toen IS de baas was in Mosul, zijn we maar één
jaar naar school geweest. We verveelden ons en waren bang’, vertellen ze. In de zomer van 2017 werd IS verjaagd door het
leger van Irak. Nu de scholen in Mosul weer open zijn, kunnen de drie vriendinnen doorgaan met leren. Ze zijn de besten
van de klas en winnen allerlei prijzen. Tabarak wil later apotheker worden, Safa piloot en Dima tandarts.

Deze drie vriendinnen zijn de besten van de klas

Ook in Irak zijn kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld.
1 miljoen kinderen hebben geen huis meer.
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2. Check de cijfers

ch eck de cI jfer S
28 mIljoen kInderen zIjn op de vlucht voor oorlog en geweld. dat
IS bIjna net zoveel alS de InwonerS van Nederland en belgIe Samen!

In Irak zIjn 1 mIljoen kInderen op de vlucht voor oorlog en geweld.

5,5 mIljoen SyrISche kInderen
zIjn op de vlucht voor de oorlog,
In SyrIe zelf of erbuIten. turkIje vangt
de meeSte SyrISche vluchtelIngen op.

IN totaal zIjN 48 mIljoeN kINdereN op
de vlucht. NIet alleeN door oorlog,
maar bIjvoorbeeld ook door armoede
eN NatuurrampeN.

veel SyrIerS vluchten ook naar
jordanIe, lIbanon en Irak.
vluchtelIngenkamp
al zaatarI In jordanIe verandert
In een echte Stad met
80.000 InwonerS.

uNIcef

n

nn

In 2017 kwamen 32.000 kInderen naar europa.

tIend uIzen den kInde ren zIjn allee n op de vluch t.
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Families vluchten uit Raqqa, Syrië.

3. Antwoord op vragen over kinderen op 		
de vlucht
Hoeveel kinderen zijn er op de vlucht?

Waar gaan ze naartoe?

In de hele wereld zijn 48 miljoen kinderen op de vlucht.

Vaak vluchten kinderen niet ver. Ze blijven in hun eigen

Dat waren er nog nooit zoveel. Vooral door oorlogen

land, of gaan naar een buurland. De meeste Syrische

is het aantal vluchtelingen zo hoog. Wereldwijd zijn 28

kinderen wonen in vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld

miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat

Jordanië, Libanon en Turkije. Ook Irak vangt Syrische

zijn er bijna net zoveel als de inwoners van Nederland

vluchtelingen op, terwijl het zelf ook grote problemen

en België samen!

heeft. Door oorlog zijn in Irak 1 miljoen kinderen op de
vlucht.

Waarom vluchten kinderen?
In landen als Syrië en Irak vluchten kinderen met hun

Hoeveel kinderen vluchten naar Europa?

families naar plekken waar niet wordt gevochten. Maar

In 2017 gingen 32.000 kinderen naar Europa. Samen

er zijn ook andere redenen waarom kinderen weggaan

met familie, maar ook heel vaak alleen. Ze hopen hier op

van huis. Bijvoorbeeld omdat ze in hun thuisland ziek

veiligheid, een goede opleiding en een betere toekomst.

worden of honger lijden vanwege armoede. Of door een

Vaak brengen mensensmokkelaars vluchtelingen voor

natuurramp, zoals een aardbeving of overstroming.

veel geld via bootjes naar Griekenland, Italië en Spanje.
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Een Syrische jongen krijgt van UNICEF winterkleding in een vluchtelingenkamp in Irak.

Zo’n zeereis is erg gevaarlijk en je hoort dan ook vaak

hun kleding en hun boeken. Ze gaan vaak lange tijd

verhalen over vluchtelingen die tijdens de tocht zijn

niet naar school. Ook missen veel kinderen op de vlucht

verdronken.

goede voeding, schoon water, een wc, een deken tegen
de kou en hulp van een dokter. De kans is dan ook heel

Waarom kan vluchten gevaarlijk zijn?

groot dat ze ondervoed raken en ziek worden.

Vluchtelingen kunnen onderweg gewond raken, ziek
worden of zelfs verdrinken tijdens een gevaarlijke

Zijn er ook kinderen die in hun eentje vluchten?

bootreis naar Europa. Kinderen op de vlucht kunnen daar

Tienduizenden kinderen zijn alleen op de vlucht. Dat

getraumatiseerd van raken. Dan hebben ze bijvoorbeeld

maakt hen extra kwetsbaar. Want slechte mensen kunnen

last van nachtmerries en angst.

misbruik van hen maken, zonder dat iemand ingrijpt. Ze
kunnen bijvoorbeeld onderweg beroofd of mishandeld

Wat moeten kinderen op de vlucht missen?

worden, of komen in een gevangenis terecht.

Kort gezegd: alles. Kinderen op de vlucht laten vaak
vrienden en familie achter. Ze missen hun speelgoed,

Tip: Ken je een kind dat is gevlucht? Misschien zit hij of zij bij jou in de klas, of wonen
jullie in dezelfde straat. Je kunt hem of haar helpen om zich hier thuis te voelen.
Kletsen, sporten, gamen: een gevlucht kind vindt hetzelfde leuk als jij!
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Wat doet UNICEF om kinderen op de vlucht te
helpen?
•

We geven kinderen schoon water, eten, inentingen tegen
ziektes en helpen hen als ze ziek of ondervoed zijn.

•

Kinderen krijgen van ons zomer- en winterkleding.

•

We zetten klaslokalen neer, zodat kinderen naar school
kunnen.

•

Als kinderen te veel lesstof hebben gemist, zorgen wij
ervoor dat ze die kunnen inhalen.

•

Kinderen op de vlucht hebben vaak vreselijke dingen
meegemaakt. Door er met hulpverleners over te praten,
kunnen ze hun ervaringen beter verwerken.

•

We vertellen kinderen dat ze moeten oppassen voor
landmijnen en andere explosieven die op straat liggen
of in ruïnes van huizen en gebouwen. Ze kunnen
ontploffen als je ze aanraakt of erop gaat staan.

Ook Syrische kinderen krijgen deze hulp, of ze nou op de
vlucht zijn in hun eigen land of naar een buurland zijn
gevlucht. Hetzelfde geldt voor Iraakse kinderen. UNICEF
helpt alle kinderen op de vlucht, waar ze ook vandaan komen.

Wat doet UNICEF in Europa voor kinderen op
de vlucht?
•

In Griekenland en andere landen waar vluchtelingen
aankomen, hebben we opvangcentra. Dat zijn plekken
waar kinderen en hun familie kunnen bijkomen van hun
reis.

•

We vragen regeringen van Europese landen om kinderen
op de vlucht goed te behandelen. Want elk kind heeft
recht op bescherming en een veilige omgeving.

•

Kinderen die alleen reizen, krijgen van UNICEF extra
aandacht. In Servië zorgen we ervoor dat ze bij voogden
terechtkunnen. Dat zijn mensen die hen helpen met
bijvoorbeeld hun asielaanvraag.

Staat je vraag er niet bij?
Stel hem via WhatsApp:
06 331 013 49
(ma t/m vrij 9 - 17 uur)
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Hanaa (8) raakte in de Syrische stad Aleppo verlamd door een bomexplosie.
UNICEF heeft ervoor gezorgd dat ze weer naar school kan gaan.

4. UNICEF en kinderrechten
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. In 1946 werd UNICEF opgericht voor kinderen die
honger leden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. In 1950 hadden deze kinderen UNICEF niet meer nodig. Maar
in veel landen in Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië waren kinderen die wel hulp nodig hadden. UNICEF
begon toen hen te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg eten, schoon water, goede gezondheidszorg en
onderwijs. UNICEF werkt nu in 192 landen. Regeringen, andere organisaties en de inwoners van landen werken met
ons samen. UNICEF is er voor alle kinderen. Het maakt ons niet uit waar ze wonen, wat ze geloven of wat hun afkomst
is. In het Kinderrechtenverdrag staat dat alle kinderen dezelfde rechten hebben.

Wat betekent UNICEF?

Ieder kind heeft rechten

De afkorting UNICEF staat voor 'United Nations

Je hebt recht op:

International

oftewel

•

onderwijs		

•

schoon water

het ‘Internationale Noodfonds voor Kinderen van de

•

informatie		

•

sport en ontspanning

Verenigde Naties’. Maar we doen veel meer dan alleen

•

een eigen mening

•

en nog veel meer!

Children’s

Emergency

Fund’,

kinderen in nood helpen. Of het nou gaat om onderwijs,
bescherming of goede zorg: we geven kinderen op

Benieuwd naar je andere rechten? Download het

allerlei gebieden kansen.

Kinderrechtenverdrag op www.unicef.nl/school.
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5. Kom in actie
Wil jij ook kinderen helpen? Dat kan heel makkelijk door actie te voeren en geld in te zamelen voor UNICEF. Hieronder lees
je hoe je dat precies kunt doen. Veel plezier en succes!

Stap 1. Het bedenken van een actie

Stap 4. Na de actie

Kun je iets moois knutselen? Ken je een te gekke truc? Of

Je kunt het door jou opgehaalde geld overmaken naar

heb je oude kleding die je kunt verkopen? Bedenk iets dat je

UNICEF op rekeningnummer NL86 INGB 0000 0001 21 in

leuk vindt om te doen, of waar je goed in bent. Daarna kun je

Den Haag. Het is belangrijk dat je daarbij de code 302164 zet.

je familie, vrienden en klasgenoten laten weten dat je actie

Vraag aan je ouder(s)/verzorger(s) om je hierbij te helpen.

voert voor UNICEF. Misschien krijg je goede tips of hulp.

Laat je nog even weten hoe je actie is gegaan? Stuur een
mailtje naar school@unicef.nl of laat het ons weten via

Stap 2. Verzamel wat je nodig hebt

WhatsApp (06 331 013 49).

Vaak heb je wel wat spulletjes nodig voor een actie. Denk
bijvoorbeeld aan de ingrediënten voor de koekjes die je

Wat levert jouw actie op?

wilt bakken. Of zoek verkleedkleren en muziek uit voor een

•

Voor 5 euro geef je een kind een warme deken.

stukje dat je wilt opvoeren. Vraag je ouder(s), verzorger(s)

•

Voor 10 euro geef je 10.000 liter schoon water.

of juf/meester om je hierbij te helpen. Natuurlijk kun je ook

•

Met 20 euro geef je een familie een pakket met zeep,

bij UNICEF gratis actiematerialen bestellen, zoals posters en

handdoeken, tandpasta, tandenborstels en schone

ballonnen. Dat kan via unicef.nl/school.

kleren.
•

Voor 50 euro geef je 147 kinderen een inenting tegen

Stap 3. Voer de actie uit

polio. Dat is een gevaarlijke ziekte waardoor kinderen

Wees voorzichtig en ga niet zomaar aanbellen bij mensen

verlamd kunnen raken.

die je niet kent. Je kunt beter iets doen of maken voor
bekenden, zoals familie, vrienden en buren. Zorg er ook voor

belangrijkste
dat12
je nooit
alleen met kinderrechten
(veel) geld over straat gaat. Het is slim
om actie te voeren op plekken waar veel mensen zijn. Op
verjaardagen bijvoorbeeld. Of op je sportclub. Veel succes!

Tip: zet je actie op helpmee.unicef.nl. Via deze site kun je je sponsors vragen om je
actie te steunen én makkelijk zien hoeveel geld je al hebt opgehaald. Je kunt ook
met je klas of school een UNICEF Loop houden, zie www.unicef.nl/loop.
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6. Wil je nog meer weten? En laat je weten
hoe je spreekbeurt ging?
We hopen dat je met de informatie op deze pagina’s een mooie spreekbeurt kunt houden. Je kunt er natuurlijk
ook een werkstuk van maken. Wil je nog meer informatie over kinderen op de vlucht en kinderrechten?
Kijk dan op:

www.unicef.nl

www.schooltv.nl

www.unicef.nl/school

www.jeugdjournaal.nl

www.kidsweek.nl

www.zapp.nl

www.kinderrechten.nl

• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06 331 013 49
• Plaats je foto op Instagram #UNICEFNederland

