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Szanowni Państwo,
Z niepokojem obserwujemy przygotowania władz Polski do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jako obywatele zaangażowani w kwestie ochrony
praw najmłodszych mieszkańców naszego Państwa uważamy takie działania za niezwykle szkodliwe.
Jednocześnie decyzja Rządu Polskiego, aby bez zastrzeżeń przyjąć dokument naruszający postanowienia
Konstytucji Rzeczypospolitej oraz dotychczasowe założenia programów edukacyjnych jest głęboko niepokojąca.
W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów Konwencji, których w żaden sposób
nie można zaakceptować.
Szczególny niepokój wzbudza fakt posługiwania się w Konwencji terminem „płeć kulturowo-społeczna” (gender
identity), który ma zaprzeczać dotychczasowemu naturalnemu podziałowi biologicznemu na dwie płcie. Jest to
próba zafałszowania prawidłowego rozumienia płci i odrzucenia pojęcia zaburzeń identyfikacji płciowej,
klasyfikowane jako zaburzenia psychiczne International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems registry (ICD-10 CM) i The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV
DR).
Niepokojącym jest również fakt, iż wdrożenie Konwencji jak wynika z jej zapisów ma się odbywać za pomocą
wszelkich dostępnych środków. Art. 12 ust.1 „Strony stosują konieczne środki, aby promować zmiany w
społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów,
tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i
mężczyzn.” Do czego mogą zatem posunąć się instytucje państwowe w realizowaniu Konwencji?
Zwracamy również uwagę na Art. 14 ust.1 Konwencji odnoszący się do działań dydaktycznych, który może
prowadzić do ograniczenia praw rodziców i decydowania o edukacji dzieci. Edukacja oparta na forsowaniu
„gender” spowoduje zachwianie współpracy między szkołami i rodzicami. W ten sposób próbuje się rodziców
pozbawić ich podstawowego prawa, prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami i
wyznawanymi wartościami.
Zaniepokojeni jesteśmy również mechanizmem monitorowania wprowadzanych postanowień Konwencji. Proces
ten ma się odbywać poprzez ustanowienie grupy ekspertów ze strony sygnatariuszy Konwencji (GREVIO).
Strony Konwencji będą zobowiązane dostarczać raporty i podejmować kroki w celu wprowadzania postanowień
Konwencji w życie. Eksperci będą analizować dostarczone dokumenty, wizytować państwa strony Konwencji
oraz w szczególnych wypadkach publikować specjalne raporty. Te mechanizmy mogą służyć do nacisków na
kraje strony konwencji tak, aby używały wszystkich możliwych środków w celu realizacji zapisów Konwencji.
Jednocześnie zwolennicy ratyfikacji Konwencji „zapominają”, że w polskim prawodawstwie istnieją już
przepisy i narzędzia do walki z przemocą i agresją wobec kobiet (kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks karny,
kodeks postępowania karnego, kodeks karny wychowawczy; ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

liczne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rady Ministrów i inne). Polska od wielu lat stosuję się również
do aktów prawa międzynarodowego np.: dokumentów ONZ, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Rady,
orzecznictwa ETPCz.
Uważamy, że Rząd polski w obecnej sytuacji powinien przede wszystkim skupić swoje działania na
wzmocnieniu regulacji krajowych w zakresie wspierania rodzin, edukacji zawodowej i opieki zdrowotnej kobiet,
a także realizować programy społeczne oparte na współdziałaniu obydwu płci, a nie wchodzić na niebezpieczną
ścieżkę eksperymentów społecznych. Doceniając oraz mając na względzie rolę kobiet w życiu rodzinnym,
społecznym i zawodowym jesteśmy przekonani, że solidne i oparte na podstawowych wartościach regulacje
krajowe będą lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem w walce z przemocą.
Dlatego, jeszcze raz prosimy Państwa o podjęcie działań, które powstrzymają proces ratyfikacji Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, który to dokument pod
pięknymi sformułowaniami wprowadza rozwiązania prawne bezpośrednio godzące w wolność rodziców do
wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.
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