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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Według danych przedstawionych przez Agencję Praw Podstawowych, od 2013 r. liczba osób niehetero-

normatywnych, które czują się dyskryminowane w Unii Europejskiej, wzrosła z 37 do 43%,  

a znaczący udział we wzroście tego wskaźnika ma niestety Polska. W związku z tym Komisja Europejska 

zaproponowała strategię UE na rzecz równości osób LGBT+ na najbliższych 5 lat. 

Sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce nie jest łatwa. Nie ma uregulowań prawnych dla związ-

ków jednopłciowych, jest za to nagonka prowadzona przez polityków partii rządzącej oraz są bezprawnie 

tworzone strefy wolne od LGBT. Statystycznie zwiększa to homofobię w całej UE, a w konsekwencji  

– dyskomfort i poczucie zagrożenia tej społeczności. Przedstawiciele władzy wielokrotnie podważali czło-

wieczeństwo przedstawicieli środowiska LGBT+ oraz posiadane przez nich prawa. Prezydent Andrzej Duda 

mówił: „Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia.”, (Rzeczpospo-

lita, 13.06.2020). Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na antenie TVP Info 13 czerwca stał na 

stanowisku: „Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępo-

waniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach czło-

wieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym (…)”. Z kolei Minister Sprawiedliwo-

ści Zbigniew Ziobro wręczał bony finansowe jednostkom samorządu terytorialnego, które podjęły uchwały  

o strefie wolnej od LGBT. W Polsce atakowane jest również fundamentalne prawo demokratycznego pań-

stwa do wolności zgromadzeń (art. 57 konstytucji RP) poprzez podjęcie przez środowisko skrajnej prawicy 

inicjatywy ustawodawczej „Stop LGBT”, mającej na celu zakazanie organizowania pokojowych Marszów 

Równości. 

Zaproponowana strategia Unii Europejskiej na rzecz równości osób LGBT+ ma opierać się na wprowa-

dzaniu przez państwa członkowskie polityki antydyskryminacyjnej i otoczeniu szczególną opieką osób,  

które są prześladowane ze względu na orientację seksualną. 

Dotychczasowa polityka rządu powoduje pogorszenie sytuacji osób nieheteronormatywnych w naszym 

kraju. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy rząd ma i będzie wprowadzał politykę antydyskryminacyjną, która przyczyni się do spadku homo-

fobii w Polsce, a tym samym w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem? Jeśli tak, to wnoszę o przed-

stawienie programu. Jeśli nie, to dlaczego go nie ma? 

2. Jakie jest stanowisko rządu wobec zaproponowanej przez Komisję Europejską strategii na rzecz równo-

ści osób LGBT+? 

3. Czy rząd będzie popierał propozycję KE dotyczącą rozszerzenia wykazu przestępstw UE o przestęp-

stwa z nienawiści, w tym homofobiczną mowę nienawiści i homofobiczne przestępstwa z nienawiści? 

4. Czy Polska będzie popierać ustanowienie przepisów dotyczących wzajemnego uznawania praw rodzi-

cielskich w sytuacjach transgranicznych? Jeśli nie, to dlaczego? 

5. Czy rząd wystąpi z propozycją rozszerzenia w kodeksie karnym katalogu przestępstw motywowanych 

nienawiścią o orientację seksualną i tożsamość płciową, do czego zresztą zobowiązał się już w 2017 r.  

na forum ONZ? 
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