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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

 

20 listopada przypada 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach 

Dziecka. Sejm RP ustanowił ten dzień Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – w tym roku będzie on 

obchodzony po raz pierwszy. W tym czasie warto przypomnieć, że Polska łamie prawa dzieci migrantów 

poprzez pozbawianie ich wolności. 

Co roku kilkaset cudzoziemskich dzieci jest zamykanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. 

Mogą w nich przebywać nawet do 2 lat. Wystarczającym powodem do pozbawienia dzieci wolności jest 

uznanie ich rodziców za niepożądanych w Polsce migrantów lub odrzucenie ich wniosku o nadanie statusu 

uchodźcy – mówi Katarzyna Słubik, prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. A przecież Konwencja 

o Prawach Dziecka zakazuje karania dzieci za czyny ich rodziców i nakazuje kierowanie się najlepszym 

interesem dziecka we wszystkich działaniach władz publicznych dotyczących małoletnich.  

Przebywanie w ośrodku strzeżonym wiąże się z faktycznym pozbawieniem wolności. Dzieci nie chodzą do 

szkoły. Ich dostęp do ochrony zdrowia jest utrudniony. Mają ograniczony kontakt z rówieśnikami i niewielkie 

możliwości urozmaicenia nadmiaru wolnego czasu. Wszystko to sprawia, że umieszczone tam dzieci nie mogą 

się rozwijać tak, jak ich rówieśnicy. Odbija się to tragicznie na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym – 

podkreśla Aleksandra Chrzanowska, doradczyni integracyjna w Stowarzyszeniu. Niezależnie od warunków 

panujących w tych ośrodkach, sam pobyt dzieci w izolacji – jak wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka 

– powoduje u nich niczym nieuzasadnione cierpienie. Nawet krótkotrwałe umieszczenie dziecka w 

zamknięciu może doprowadzić do nieodwracalnych skutków w jego psychice i zaburzeń w rozwoju 

psychicznym. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z innymi organizacjami od lat apeluje o wprowadzenie zakazu 

pozbawiania wolności dzieci cudzoziemców. Dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do poprawy 

warunków w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i złagodzenia panującego w nich więziennego reżimu. 

Przyczyniliśmy się także do nowelizacji przepisów, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku każdorazowego 

rozważenia przez sąd dobra dziecka przy rozstrzyganiu o umieszczeniu małoletniego w strzeżonym ośrodku 

czy możliwość zastosowania środków alternatywnych wobec umieszczenia w strzeżonym ośrodku – tłumaczy 

dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Mimo to sądy nadal często orzekają o 
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pozbawianiu dzieci wolności. Przedstawiciele władz powołują się na argument, że „ustawodawca mając 

świadomość ujemnych skutków przebywania małoletnich w strzeżonych ośrodkach przewidział możliwość 

umieszczania tej kategorii osób w ośrodkach o charakterze zamkniętym”. Dlatego należy zmienić przepisy i 

wprowadzić bezwzględny zakaz detencji dzieci. 

W ramach odbywającej się z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka 

międzynarodowej akcji koordynowanej przez International Detention Coalition (Międzynarodową Koalicję 

przeciwko Detencji), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przygotowało petycję do Pani Premier Ewy Kopacz 

z postulatem wprowadzenia zakazu pozbawiania dzieci wolności, którą poparło już ponad 20 organizacji 

pozarządowych. Zachęcamy wszystkich do składania pod nią podpisów. 

Petycja zostanie opublikowana 20 listopada na stronie internetowej: www.zmienmyto.pl (pełny adres 

podany zostanie 20 listopada na stronie www.interwencjaprawna.pl ) 

 

Więcej informacji: 
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