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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracow-

nia różnorodności” domaga się postawienia nas przed komisją etyki za oświadczenia senatorskie zawierające 

krytyczną ocenę wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie pana Mirosława G. 

Prosimy, by w związku z tą interwencją Pan Marszałek przekazał Stowarzyszeniu następującą naszą od-

powiedź. 

Po pierwsze, nasze oświadczenia nie zawierały jakichkolwiek sformułowań obrażających kogokolwiek, a 

już zwłaszcza gejów czy lesbijki. Nasze oświadczenia nie dotyczyły oceny czyichkolwiek preferencji seksu-

alnych. Zawierały one jedynie krytyczną ocenę niesprawiedliwego, naszym zdaniem, wyroku sądowego w 

sprawie pana Mirosława G. oraz prośbę zainteresowania tym wyrokiem ze strony prokuratora generalnego 

oraz rzecznika praw obywatelskich. 

Po drugie, senatorowie mają prawo wygłaszać oświadczenia na wybrany przez siebie temat. 

Po trzecie, senatorowie, tak jak wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, tak jak każdy człowiek, mają kon-

stytucyjnie zagwarantowane prawo do krytyki działania władz publicznych, także sądów, i mają prawo do 

krytycznych wypowiedzi o wyrokach, które uważają za niesprawiedliwe. 

Po czwarte, senatorowie mają prawo, a nawet obowiązek, zwracać się do właściwych organów państwa w 

sprawach, w których dostrzegają krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, a taką krzywdę i niesprawiedliwość 

dostrzegamy w kieleckiej sprawie pana Mirosława G., co jasno wyłożyliśmy w naszych oświadczeniach. 

I wreszcie po piąte, przyznajemy, że kierując nasze oświadczenia w sprawie kieleckiego wyroku wobec 

Mirosława G., nie zwróciliśmy się o wyrażenie zgody na te oświadczenia do Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów 

itd. Sądziliśmy, być może błędnie, że na razie jeszcze organizacje gejów i lesbijek nie są uprawnione do cen-

zurowania oświadczeń senatorów. 
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