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Warszawa, 1 października 2021 r. 

L.D. 01/10/2021 

Sz. P. 

Mateusz Morawiecki   

Prezes Rady Ministrów  

 

 

Szanowny Panie Premierze,   

 

W związku z tragiczną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, apelujemy o niezwłocznie otoczenie 

opieką i ochroną państwa polskiego osób uchodźczych przebywających na terenach przygranicznych.  

Na bieżąco śledzimy wiadomości na temat działań polskich służb wobec osób przekraczających polsko-

białoruską granicę, w tym DZIECI. Z oburzeniem przyjmujemy informacje o polityce postępowania jaką 

przyjęło państwo polskie wobec ludzi, którzy pilnie potrzebują pomocy. Stanowczo sprzeciwiamy się 

przedmiotowemu i niehumanitarnemu przerzucaniu ludzi między terytoriami przygranicznymi Polski i 

Białorusi. Konsekwencjami tych działań polskiego rządu są śmierć i trauma, które stają się także udziałem 

dzieci. Dzieci, które nie znalazły się na terenach przygranicznych na mocy własnych, świadomych i 

ważnych prawnie decyzji.  

 

Od 30 lat pracujemy z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia - także z dziećmi cudzoziemskimi, które 

niejednokrotnie odbywają trudną i traumatyczną drogę do naszego kraju.  

Wiemy, jak doświadczenia przygraniczne wpływają na ich psychikę, zostawiając ślady na całe 

życie. Wiemy także, jak wiele w ich sytuacji znaczyłaby teraz opieka i ochrona udzielona przez polskie 

państwo. Dzięki niej dzieci miałyby możliwość pokonania traumy i powrotu do równowagi. 

Zapewnienie teraz miejsca do pobytu dla rodzin, wyżywienia i bazowej opieki na czas trwania procedur – 

to nie tylko realizacja polskich obligacji związanych z prawem międzynarodowym, ale także 

zwykły, moralny obowiązek ocalania życia i zdrowia potrzebujących.   

 

Apelujemy do władz polskich o przestrzeganie ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach 

Dziecka - Art. 22: "Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o 

status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego 

lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice 

bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw 

zawartych w niniejszej konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz 

innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami" oraz Konwencji 

Genewskiej, której artykuł 33 wyraźnie mówi: „Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w 
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żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze 

względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania 

polityczne”. Dołączamy nasz głos do organizacji apelujących o przestrzeganie prawa 

międzynarodowego. Push-backi stosowane przez polskie państwo wobec dzieci są nielegalne i narażają 

je na utratę zdrowia i życia!  

 

Panie Premierze, nie zgadzamy się na brutalne i niesprawiedliwe traktowanie osób uchodźczych. Liczymy 

na to, że przedstawiciele rządu nie tylko zrealizują polskie obligacje prawne, ale także sięgną po 

chrześcijańskie wartości i okażą miłosierdzie osobom, które szukają bezpiecznego miejsca dla siebie i 

swoich rodzin.   

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Monika Sajkowska 

Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
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