Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 50. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 marca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ratyfikować Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W art. 12 konwencji czytamy między innymi, że strony
podejmą działania, które doprowadzą do zmiany wzorców społecznych i kulturowych dotyczących
zachowania kobiet i mężczyzn, czytamy o wykorzenieniu uprzedzeń, tradycji, zwyczajów oraz
stereotypowego modelu roli kobiety i mężczyzny. Równie niepokojący jest zapis art. 14 konwencji, w
którym czytamy, że strony podejmą działania, aby do oficjalnych programów nauczania na wszystkich
poziomach nauczania wprowadzić materiały edukacyjne dotyczące między innymi niestereotypowych
ról przypisanych płciom.
W dokumencie nie znajdziemy odniesienia do rodziny, małżeństwa, roli matki i ojca w
wychowaniu dziecka. Konwencja wprowadza zmiany w podejściu do płci, zaleca wykorzenienie
tradycji i zwyczajów, które zdefiniowane są jako źródło przemocy wobec kobiet. Dokument stanowi
nie tylko o wprowadzeniu zmian do polskiego prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec
kobiet, ale narzuca ideologię, która całkowicie zmienia podejście między innymi do płci. Państwo
będzie zobowiązane do stworzenia struktur, instytucji, które zajmą się wdrażaniem i monitorowaniem
jej realizacji, a efekty będą przedstawiane na forum międzynarodowym. Sprzeciwiam się ratyfikacji
konwencji w takiej formie, która niesie ze sobą konkretną ideologię, nie jest neutralna
światopoglądowo, co jest sprzeczne z art. 25 ust. 2 konstytucji. Wobec powyższego proszę Pana
Premiera o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie jest uzasadnienie do przyjęcia konwencji do polskiego prawa?
2. Jakie nakłady finansowe zamierza wyasygnować rząd RP na realizację postanowień konwencji?
3. Czy rząd RP sprzeciwił się zapisom konwencji, czy zamierza wnieść do jej treści zmiany,
poprawki?
4. Czy nie uważa Pan Premier, że przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet jest już przedmiotem
regulacji prawnych w Polsce i nie ma potrzeby, aby wprowadzać konwencję w takiej formie?
5. Czy zapisy konwencji są zgodne z ustawą zasadniczą, w szczególności z art. 25 ust. 2, art. 48
ust. 1 konstytucji?
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