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Tárgy: Gyűlöletbeszéd lengyel kormánytisztviselők részéről az LMBTI-személyek ellen

Mikołaj Pawlak, lengyel gyermekjogi biztos a közelmúltban rendkívül aggasztó kijelentéseket tett a 
fiatalok szexuális nevelésével kapcsolatban. 2020. szeptember 1-én kormányzati ombudsmani 
minőségében kijelentette, hogy szexuális neveléssel foglalkozó nem kormányzati szervezetek „labilis, 
elhagyott gyermekeket választottak ki, és nemük megváltoztatása céljából gyógyszert [adtak] nekik”. 
Ezek a kijelentések a TVN24 hírcsatornának adott interjú során hangzottak el.

Hasonlóképpen, Przemysław Czarnek oktatási miniszterré történő kinevezése további kérdéseket vet 
fel, tekintettel az LMBTI-személyekkel kapcsolatban tett számos megjegyzésére, mint például: „Ezek 
az emberek nem egyenrangúak a normális emberekkel... Védjük meg a családokat az efféle 
romlottságtól, züllöttségtől és teljesen erkölcstelen viselkedéstől.”

1. Mi a Bizottság álláspontja a lengyel gyermekjogi biztos és a nemrégiben kinevezett oktatási 
miniszter magatartásával és megjegyzéseivel kapcsolatban?

2. Egyetért-e azzal, hogy az ilyen kijelentések kifejezetten ellentmondanak azoknak az értékeknek, 
amelyeket (akár a gyermekek jogait, többek között az egészséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogukat védő, akár az oktatásért felelős) kormányzati 
szóvivőknek elő kell mozdítaniuk?

3. Mi a Bizottság álláspontja e nyilatkozatoknak a 2008/913/IB tanácsi kerethatározattal1 és az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvvel2 való összeegyeztethetőségéről, ha az 
ilyen beszédmód televízióban való megjelenéséről van szó?

1 A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái 
és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913)

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


