
Apel ukraińskich organizacji obrony praw człowieka w sprawie wpisania szefowej Fundacji 
Otwarty Dialog na listę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) 

 

Znamy polską organizację „Fundacja Otwarty Dialog” (zwaną dalej Fundacją) od wielu lat. 
Organizacja aktywnie działa na rzecz uwolnienia obywateli Ukrainy, przetrzymywanych w 
więzieniach w Rosji i na okupowanym Krymie z powodów politycznych i konsekwentnie 
promuje rozszerzenie sankcji wobec Putina i jego otoczenia za rażące łamanie praw człowieka. 
Wiele ukraińskich organizacji praw człowieka ma bezpośrednie doświadczenie współpracy z 
Fundacją. 

W dniu 14 sierpnia okazało się, że polski rząd wpisał Prezesa organizacji, obywatelkę Ukrainy 
Lyudmylę Kozlovską, na listę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Oficjalne uzasadnienie tej 
decyzji nie jest znane. Od tej pory nie tylko ma zakaz wjazdu na terytorium Polski, gdzie 
przebywała legalnie od ponad 10 lat, lecz również do wszystkich innych państw strefy 
Schengen. Decyzja ta ma również potencjalne negatywne konsekwencje dla członków rodziny 
Lyudmyly, mieszkających w UE i USA. 

Wcześniej w polskiej prasie pojawiła się niepotwierdzona informacja o rzekomych powiązaniach 
Fundacji z rosyjskimi służbami specjalnymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP złożyło pozew 
sądowy, domagając się przymusowej zmiany kierownictwa organizacji; żądanie to zostało 
dwukrotnie oddalone przez polskie sądy. Ponadto podejmowano próby pozbawienia organizacji 
akredytacji w Parlamencie Europejskim, które jednak nie uzyskały poparcia Komisji 
Europejskiej. Wszystkie te działania miały miejsce po publicznych wezwaniach zarządu Fundacji 
do udziału w masowych protestach przeciwko reformie sądownictwa, która miała być 
przeprowadzona w tamtym czasie w Polsce. Nowe zmiany legislacyjne w wymiarze 
sprawiedliwości były z kolei krytykowane przez UE i po raz pierwszy w historii doprowadziły do 
wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską przeciwko Polsce na mocy artykułu 7 
Traktatu z Lizbony. 

Uważamy, że wpisanie Prezesa Otwartego Dialogu, Lyudmyly Kozlovskiej na listę Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) i pozbawienie jej prawa do pobytu w strefie Schengen jest 
niebezpiecznym precedensem, który rozpoczyna nowy rodzaj ścigania działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach UE z powodu ich publicznego sprzeciwu wobec polityki państwa 
poszczególnych krajów, i żądamy, aby obywatelka Ukrainy Lyudmyla Kozlovska została usunięta 
z listy osób, na której mają znajdować się osoby, które stanowią realne zagrożenie dla państw i 
społeczeństwa. 
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