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Akcja “Znalezione Niemowl“”
Od ko½ca czerwca 2000-go roku istnieje w Lubece “Ðluza òycia”, bardziej znana pod nazw• “Babyklappe”.
Znajduje si“ ona w Domu Matki i Dziecka na Mengstrasse 62 i jest wpasowana w niepozorne drzwi
piwniczne. Osoby w trudnej sytuacji mog• anonimowo i bez osobistego kontaktu zostawiƒ niemowl“ w
bezpiecznym miejscu.
Otwarcie “Babyklappe” poprzedzi»y miesi•ce przemyÑle½, rozmów z twórcami hamburskiej “Ðluzy òycia”
i wyjaÑnienie w•tpliwoÑci z zakresu bezpiecze½stwa. Szczególnie waóne by»y dla nas doÑwiadczenia zebrane
w ci•gu pi“ciu lat wspólnego óycia z matkami i dzieƒmi w potrzebie. W naszym Domu Matki i Dziecka
cz“sto widzieliÑmy, jak• presj“ potrafi• wywieraƒ partnerzy lub cz»onkowie rodzin na przysz»e matki
oczekuj•ce niechcianego dziecka. Strach przed utrat• partnera albo odrzuceniem przez rodzin“ prowadzi do
ukrywania ci•óy, potajemnych porodów (jak to mia»o miejsce przy pierwszym “podrzutku” w Hamburgu),
bolesnego usuwania ci•óy lub wyraóenia zgody na adopcj“ wbrew matczynym uczuciom. Przeóycie róónych
tragedii doda»o nam ostatecznie odwagi do stworzenia “Ðluzy òycia”. Skorzystanie z niej jest wo»aniem o
pomoc matki, ktora nie znajduje wyjÑcia ze swej sytuacji.
Zrozumia»e jest, óe w takich sytuacjach myÑli si“ najcz“Ñciej o trudnym po»oóeniu matki, bez odpowiedzi
pozostaje jednak waóne pytanie o prawo do óycia dla dziecka. Od doros»ych zaleóy wyznaczenie jego
wartoÑci lub braku wartoÑci. “Ðluza óycia” jest rozwi•zaniem tego problemu, które pomaga matce i dziecku.
Dzieci, które sa gor•co oczekiwane i z ca»ego serca wymarzone przez ch“tnych do adopcji rodziców, maj•
szans“ na pe»na nadziei przyszloÑƒ. One nie s• przypadkiem, wypadkiem ani ci“óarem, tylko darem dla tych,
którzy nie mog• mieƒ rodzonych dzieci.
Bezdzietne ma»óe½stwo w Lubece musi obecnie osiem lat czekaƒ na zaadoptowanie noworodka. Z drugiej
strony 250 000 dzieci umiera w Niemczech na skutek usuwania ci•óy. ChcielibyÑmy aby te liczby
spowodowa»y zmian“ sposobu myÑlenia w naszym spo»ecze½stwie. “Babyklappe” da»aby wielu tym
dzieciom szans“ na óycie, poniewaó zostanie matk• moóe byƒ dla jednych sytuacj• bez wyjÑcia, a dla innych
wielkim szczeÑciem! “Dzieci, jako te najs»absze s• przeznaczone do tego, by mi»oÑƒ otrzymywaƒ i mi»oÑƒ
ofiarowywaƒ”.
B“dziemy si“ cieszyƒ, gdy zrozpaczona matka osobiÑcie odda dziecko w nasz• opiek“. Ucieszymy sie takóe,
jeÑli dzi“ki Ðluzie òycia b“dziemy w stanie pomóc dziecku w potrzebie. JesteÑmy wdzi“czni za kaóde
dziecko, które moóe óyƒ.

Friederike Christine i Günter Garbe

Julia Porath z rodzin•

Wspierane przez przyjació» i pomocników w naszym Domu Matki i Dziecka

JeÑli zastanawia si“ Pani nad powieóeniem nam swojego nowonarodzonego dziecka,
prosz“ przeczytaƒ informacje znajduj•ce si“ na odwrotnej stronie.

O co chcia»»aby si““ Pani jeszcze zapytaƒƒ
W jaki sposób mog““ przekazaƒƒ moje dziecko?
Dziecko moze Pani oddaƒ albo osobiÑcie w Domu
Matki i Dziecka, Mengstraße 62, albo po»oóyƒ w
Ñluzie óycia. JeÑli zdecyduje si“ Pani na t• drug•
moóliwoÑƒ, to prosz“ przyjÑƒ z niemowl“ciem do
Ñluzy óycia (na lewo od drzwi wejÑciowych
Domu Matki i Dziecka). Prosz“ otworzyƒ klap“
i w»oóyƒ dziecko do znajduj•cego si“ tam
podgrzewanego do tempertury 37°C »óóeczka.
Prosz“ wzi•Ñƒ "list do matki" przymocowany do
wewn“trznej strony drzwiczek. List ten zawiera
znaczek identyfikacyjny, który potrzebny jest
gdyby matka zdecydowa»a si“ odzyskaƒ dziecko.
Po zamkni“ciu klapy nie mozna jej juó otworzyƒ
od zewn•trz.

Co dzieje si““ z moim dzieckiem, po zostawieniu
go w Ñluzie óycia?
Najpóïniej dwie minuty po w»•czeniu alarmu
jesteÑmy przy dziecku i bierzemy je pod nasz•
opiek“. My, to znaczy dwie doÑwiadczone matki,
które na sta»e óyj• w Domu Matki i Dziecka.
Natychmiast po odebraniu dziecka udajemy si“ z
nim do szpitala, gdzie dziecko zostaje dok»adnie
zbadane przez lekarza. W przypadku widocznej
choroby dziecko, lekarz zostaje wzywany na
miejsce. W razie potrzeby jesteÑmy teó
wyszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy. Po
badaniu lekarskim przyjmujemy dziecko w
naszym domu.
Jak d»»ugo mog““ zmieniƒƒ decyzj““ i odzyskaƒƒ
moje dziecko?
Wed»ug niemieckich przepisów moóemy
zatrzymaƒ dziecko tylko na okres oÑmiu tygodni,
zanim zostanie oddane do Jugendamtu. W tym
czasie moóe Pani w kaódej chwili si“ do nas
zg»osiƒ i odebraƒ dziecko.
JeÑli potrzebuje Pani wi“cej czasu do namys»u, to
prosz“ si“ takóe zameldowaƒ. W takiej sytuacji
istnieje moóliwoÑƒ z»oóenia podania o osobist•
opiek“. Takóe w tym przypadku zachowa Pani
anonimowoÑƒ.
Jak d»»ugo trwa oczekiwanie dziecka na
adopcj““?

Czy zachowam anonimowoÑƒ
Ñƒ?
Po godzinie 2000 moóna byƒ pewnym, óe nie
zostanie si“ rozpoznanym, gdyó niewielu ludzi
znajduje si“ o tej porze na Mengstraße. Alarm
informuj•cy nas o fakcie uóycia Ñluzy óycia
w»acza si“ dopiero po minucie. Daje doÑƒ czasu,
óeby si“ oddaliƒ niezauwaóon•.

Dzieci musz• byƒ w ci•gu oÑmiu tygodni oddane
do Jugendamtu. JeÑli nie zostanie z»oóone
podanie o osobist• opiek“ (patrz wyóej), dziecko
zostanie przekazane do rodziny oczekuj•cej na
adopcj“. Rodziny te s• starannie dobierane przez
Jugendamt. Proces adopcji trwa oko»o roku.
Dziecko mieszka w tym czasie ze swoj• now•
rodzin•.
Czy mog““ anonimowo urodziƒƒ dziecko?
JeÑli chce Pani anonimowo urodziƒ dziecko w
szpitalu, prosz“ zwróciƒ si“ wczeÑniej do nas o
pomoc. My zatroszczymy si“ o moóliwosc
anonimowego porodu.

