
 

 

 

Warszawa, 3.08.2018 r.  

Pan Jacek Czaputowicz 

Minister Spraw Zagranicznych 

 

 Szanowny Panie Ministrze,  

  

Zwracamy się do Pana, by wyrazić nasze zaniepokojenie kryzysem związanym z sytuacją uchodźców Rohingja w 

Bangladeszu. Ponad 900 000 Rohingjów, którzy uciekli z Mjanmy żyje obecnie w Bangladeszu, co sprawia, że ten kraj 

jest piątym na świecie pod względem liczby przyjętych uchodźców. Większość spośród nich uciekła z Mjanmy po 

25.08.2017r., kiedy siły bezpieczeństwa rozpoczęły zorganizowaną,  systematyczną kampanię ataków wymierzonych 

przeciwko ludności Rohingja zamieszkującej północny stan Rakhine.   

  

Uchodźcy z Mjanmy znajdują się w zawieszeniu. Choć wielu z nich chciałoby powrócić do  Mjanmy, obecnie nie jest to 

dla nich bezpieczne. 8 lipca br. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Republice 

Związku Mjanmy, Yanghee Lee powiedział, że "Rząd Mjanmy nie uczynił żadnych postępów i nie okazał woli, by położyć 

kres systemowi dyskryminacji obecnemu w prawie, polityce i praktyce, i nie uczynił nic, by stan Rakhine był 

bezpieczny. W związku z tym uchodźcy Rohingja nie będą mogli powrócić do Mjanmy w najbliższej przyszłości".   

  

Wzywamy społeczność międzynarodową, by wsparła uchodźców Rohingja w Bangladeszu, dostarczając im pomocy, 

która pozwoli zapewnić im bezpieczeństwo i odpowiednie, godne warunki do czasu aż będzie możliwy ich dobrowolny 

powrót, przeprowadzony w bezpiecznych i godnych warunkach. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zaapelowała o 

950 mln dolarów w ramach realizacji planu humanitarnego dla uchodźców Rohingja. Do lipca 2018 zgromadzono 

zaledwie 32% z tych funduszy.   

  

Obecnie ponad 900 000 uchodźców z Rohingja przebywa w obozach w Cox’s Bazar w Bangladeszu. Zgodnie z danymi 

podanymi przez ONZ, ponad 200 000 z nich jest zagrożonych możliwymi osunięciami ziemi i powodziami mającymi 

miejsce podczas obecnego sezonu monsunowego. W ciągu pięciu tygodni - od końca maja do połowy czerwca, ponad 

28 000 osób zostało ucierpiało z powodu uszkodzenia przez 133 osuwiska ziemi ponad 3 000 schronień.   

  

Dodatkowo obozy są bardzo zatłoczone. Obszar, na którym schroniła się większość uchodźców Rohingja, można uznać 

za czwarte co do wielkości miasto w Bangladeszu, z prawie milionem ludzi, w tym społecznością miejscową. W 

najbardziej zatłoczonych częściach obozów gęstość zaludnienia osiąga 95 000 ludzi na kilometr kwadratowy, co 

przewyższa gęstość zaludnienia jakiegokolwiek miasta na świecie. Dla porównania w Warszawie gęstość zaludnienia 

wynosi 3, 412 osób/km2.  Populacja obozu składa się w 80% z kobiet i dzieci.  

  



Agencja ds. Uchodźców Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że "biorąc pod uwagę  liczbę populacji uchodźców, rozmiary 

osiedli i trudny teren, na jakim się znajdują, obawiamy się, że ekstremalne warunki pogodowe spowodują dalsze 

szkody, zniszczenie i potencjalnie utratę życia ludzi".  

  

W celu uniknięcia kolejnej katastrofy, uchodźcy będą musieli zostać przeniesieni do mniej zatłoczonych obszarów na 

płaskim terenie - co pomoże również zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i zdrowiem. Z tego powodu 

wzywamy państwa członkowskie ONZ do wzięcia wspólnej odpowiedzialności za uchodźców w Bangladeszu poprzez 

zapewnienie im wsparcia i ochrony. Można to zrobić na wiele sposobów, między innymi poprzez:  

• dostarczenie pomocy technicznej lub finansowej, bezpośrednio do Bangladeszu lub za pośrednictwem ONZ, w celu 

poprawy warunków życia w obozach oraz wspierania uchodźców i społeczności przyjmujących w dostępie do 

podstawowych usług;  

• ścisłą współpracę z rządem Bangladeszu, aby zapewnić ochronę praw uchodźców, w tym poprzez umożliwienie im 

budowania bardziej trwałych schronisk oraz zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, podstawowych usług, 

edukacji i pracy;  

• wzmocnienie możliwości przesiedleń dla uchodźców z Mjanmy jako wyraz dzielenia się odpowiedzialnością za 

uchodźców na świecie;  

• wzywanie rządu Mjanmy do zapewnienia poniesienia odpowiedzialności przez winnych zbrodni popełnianych przez 

wojsko i położenia kresu systemowej dyskryminacji Rohingjów i innych mniejszości etnicznych w tym kraju.  

  

Zwracamy się do polskiego rządu o rozważenia każdej z tych opcji i udzielenia wsparcia uchodźcom   

w Bangladeszu.  

 

 

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku,  
 

Draginja Nadażdin 
                                                                                                        

       
 
Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International 

     


