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Samvinnuverkefni Kiwanis í Evrópu (KIEF)

Stuðningur við fylgdarlaus börn.
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Flóttamannavandinn

Átökin í Sýrlandi

• Hófust í mars 2011

• Í Sýrlandi eru yfir 13 milljónir þurfandi þar af 5,8 milljón börn.**

• Utan Sýrlands : 4,9 milljón Sýrlenskir flóttamenn, þar af 2,3 

milljón börn.*

2016

• Meira en 300.000 flóttamenn og fólk í leit að betra lífi 

tókust á hendur hættulegt ferðalag yfir Miðjarðarhafið, 

aðallega frá Sýrlandi, Afganistan, Írak, Nígeríu og Erítreu.*

2017 

• Tæplega tíu þúsund manns hættu lífi sínu með því að reyna 

að komast til Evrópu yfir haf.*

• 254 drukknuðu.*

65 milljónir um allan heim hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna 

stríðs, átaka eða ofsókna. 22 milljónir eru flóttamenn og af þeim er 

meira en helmingur börn undir 18 ára.*

*Source : UNHCR 2016 - ** source : HNO, 2017
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Hvar er hægt að aðstoða flóttamenn og 

börn á flótta?

C. REUTERS/Zohra Bensemra

Á fyrsta komustað. Í heimalandinu.

Í löndum þar sem 

flóttamenn hafa 

fengið hæli og 

eru að stofna ný 

heimili.
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Í Tartous er börnum sem eru 
flóttamenn í eigin landi hjálpað.

Mikill fjöldi barna hefur farið að heiman og býr í 

flóttamannabúðum. Þessi börn eru ein og njóta ekki 

umönnunar foreldra.

Áherslur í hjálparstarfi : 

• Öruggt húsaskjól

• Sameining fjölskyldna

• Áfallahjálp

• Heilbrigðismál

• Stuðningur við nám
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Eitt verkefni – fjölbreyttur stuðningur.

Öruggt húsaskjól fyrir 450 

börn sem hafa misst 

foreldra sína og fjölskyldu.

Barnvænt svæði þar sem 

hægt er að taka á móti rétt 

um 3000 flóttabörnum.

Verkefnið er stutt af Evrópusambandinu, Unicef og SOS 

Barnaþorpum.
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Alþjóðlegt verkefni til stuðnings 

fylgdarlausum börnum á flótta.

Markmiðið er að hjálpa 3.300 börnum í þessu verkefni.

Með 25.000 króna (200 €) framlagi

getum við stuðlað að bjartari framtíð fyrir eitt barn á flótta!
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Langtímaverkefni

Jafnvel þó að ástandið yrði stöðugt þá verða 

afleiðingar átakanna raunverulegar í langan tíma.

Gert er ráð fyrir að Kiwanis í Evrópu styðji 

verkefnið a.m.k. út árið 2020 

Eftir það kemur tvennt til greina : 

• Kiwanis í Evrópu endurnýjar stuðning sinn.

Verkefnið styrkist og við höldum áfram að 

styðja fylgdarlaus börn á flótta.

• Verkefninu lýkur.

Hjálparstofnanir halda áfram starfi sínu í 

Sýrlandi án stuðnings Kiwanis.
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Hjálpum börnum heimsins!
Af öllum stöðum í heiminum er hættulegast að vera barn í Sýrlandi!
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