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APEL STOWARZYSZENIA PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII 

OTWARTA RZECZPOSPOLITA 

Obywatele coraz częściej zgłaszają przypadki świadczące o braku podstawowej wrażliwości 

międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów - osób 

mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce. Dlatego uważamy za 

konieczne wystosowanie apelu w tej sprawie.  

Fakt, że w relacjach z osobami wyznającymi islam, sędziowie rodzinni, kuratorzy ds. rodzinnych 

i prokuratorzy wykazują postawę w dużej mierze dyskryminującą, wręcz islamofobiczną 

uważamy za głęboko niepokojący.  

Jako przedstawiciele organizacji przeciwdziałających dyskryminacji i domagających się 

równego traktowania wszystkich mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych lub rasowych, 

apelujemy o godne i pełne szacunku traktowanie wyznawców islamu i ich rodzin, poprzez:  

1. (w miarę możliwości) delegowanie na spotkania z rodzinami muzułmańskimi kobiet, a nie 

mężczyzn; 

2. poinformowanie delegowanej kobiety o stosownym na takie spotkanie ubiorze (odsłonięte 

ramiona uznawane są przez muzułmanów i muzułmanki za nagość), które może mieć wpływ na 

przebieg i powodzenie spotkania; 

3. poinformowanie delegowanej osoby, żeby nie wyrażała opinii dotyczącej noszenia bądź nie 

noszenia chusty przez obecną na spotkaniu kobietę/y muzułmańską/ie; 

4. o ile nie leży to w obowiązkach służbowych delegowanej czy w tematyce prowadzonego 

wywiadu środowiskowego, prośba o nie nawiązywanie podczas rozmów do wydarzeń 

politycznych związanych z religią muzułmańską czy do osobistych przekonań rozmówcy 

dotyczących zasad Islamu. 

Wierzymy, że okazywanie szacunku wyznawcom islamu przez sędziów rodzinnych, kuratorów 

ds. rodzinnych i prokuratorów sprawi, że taka postawa stanie się normą także dla większości 

społeczeństwa polskiego. Jesteśmy przekonani, że niezmiernie ważne jest to, by – 

rozpowszechniając nawet tak podstawowe informacje jak te, wspomniane powyżej – zapobiegać 

wrogiemu, pełnemu uprzedzeń podejściu do muzułmanów.  

 

 

 



 

 

Podpisano 

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita 

 

Do wiadomości: 

- Prezesów Sądów Okręgowych 

- Sędziów rodzinnych i kuratorów ds. rodzinnych 

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Prof. Małgorzata Fuszara 

- media 

 

Apel podpisują następujące organizacje, stowarzyszenia i osoby: 

- Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

- Głosy Przeciw Przemocy 

- Fundacja Autonomia 

- Fundacja Wolontariat Równości i Queer UW 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych 

- Fabryka Równości 

- Fundacja Dialog-Pheniben 

- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Prezeska Fundacji Dialog-Pheniben 

- Marek Nawratowicz 

- Konstanty Gebert 

 


