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Předmět: Verbální projevy nenávisti polských vládních činitelů proti osobám LBGTI

Polský veřejný ochránce práv dětí Mikołaj Pawlak se nedávno vyjádřil velice znepokojivým způsobem 
o otázce sexuální výchovy mládeže. Dne 1. září 2020 ve své oficiální funkci vládního ombudsmana 
prohlásil, že nevládní organizace zaměřující se na sexuální výchovu „oslovují labilní, opuštěné děti a 
[podávají] jim za účelem změny pohlaví farmaceutické látky“. Tato vyjádření zazněla v rámci 
rozhovoru na zpravodajské stanici TVN24.

Další otázky vyvolává také jmenování Przemysława Czarneka ministrem školství, a to vzhledem 
k celé řadě jeho vyjádření ohledně osob LBGTI. Uvedl například, že „tito lidé se nerovnají normálním 
lidem... Chraňme rodinu před touto prohnilostí, zkažeností a před tímto zcela nemorálním chováním“.

1. Jak se staví Komise k chování a poznámkám polského veřejného ochránce práv dětí a nedávno 
jmenovaného ministra školství?

2. Souhlasí s tím, že tato vyjádření jsou zcela v rozporu s hodnotami, které by měli vládní 
zmocněnci (ať už ti, kteří mají chránit práva dětí, včetně jejich práva na zdraví a na to, aby byly 
chráněny před diskriminací, nebo ti, kteří mají na starost oblast školství) prosazovat?

3. Jaké stanovisko zaujímá Komise, pokud jde o soulad těchto vyjádření s rámcovým rozhodnutím 
Rady 2008/913/JHA1 a se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách2, pokud jde o vysílání 
těchto názorů v televizi?

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům 
rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913).

2 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj)


