
Krigen begyndte helt tilbage i 2011. Rigtig mange børn er drevet på 
flugt og prøver at klare sig igennem, så godt de kan, men der bliver 
iskoldt om vinteren i Syrien og landene omkring, selvom de ligger i 
Mellemøsten. 

Flere af børnene bor i kolde bjergområder, hvor de risikerer at blive 
ramt af sne, iskold blæst og temperaturer under frysepunktet. Mange 
står uden fodtøj og ejer kun tyndt og slidt sommertøj. Også børnenes 
midlertidige klasseværelser er iskolde. Det kan betyde, at børnene 
må afbryde den skolegang, der er så vigtig for, at de kan få en bedre 
fremtid. 

Alt for mange børn bor i telte uden varmekilder, hjemmelavede skure 
eller midlertidige beboelser, der ikke kan holde kulden ude. For de børn 
kan vinteren blive fatal. Det er især de særligt udsatte børn, vi skal 
hjælpe, så de kan overleve endnu en livstruende vinter.

Vinterhjælp til Syriens børn
Børnene har akut behov for hjælp - især de helt små børn er særligt udsatte

Sarah på 7 år holder her en pakke fyldt 
med vintertøj, som hun har fået gennem en 
UNICEF-faciliteret distribution i Irak.
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