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Betreft: Haatzaaiende uitlatingen over LGBTI’s door Poolse overheidsfunctionarissen

De Poolse kinderrechtencommissaris, Mikołaj Pawlak, heeft onlangs enkele uiterst verontrustende 
uitspraken gedaan in verband met de seksuele voorlichting van jongeren. Op 1 september 2020 
verklaarde hij in zijn officiële hoedanigheid van ombudsman van de overheid dat niet-
gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van seksuele voorlichting “zich gericht 
hebben op labiele, verwaarloosde kinderen, aan wie ze farmacologische stoffen geven om hun 
geslacht te veranderen”. Hij deed deze uitspraak tijdens een interview voor de nieuwszender TVN24.

Daarnaast doet ook de benoeming van Przemysław Czarnek tot minister van Onderwijs vragen rijzen, 
gezien zijn talrijke uitspraken over LGBTI-personen, zoals: “Deze mensen zijn niet gelijk aan normale 
mensen. Laten we het gezin beschermen tegen dit soort verdorvenheid, ontaarding en absoluut 
immoreel gedrag”.

1. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot het gedrag en de uitspraken van de 
Poolse kinderrechtencommissaris en de onlangs benoemde minister van Onderwijs?

2. Is de Commissie het ermee eens dat dergelijke verklaringen actief ingaan tegen de waarden die 
woordvoerders van de overheid (of ze nu bevoegd zijn voor onderwijs of de rechten van het kind 
bepleiten, met inbegrip van het recht op gezondheid en het recht om niet te worden 
gediscrimineerd) zouden moeten bevorderen?

3. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot de verenigbaarheid van deze 
verklaringen met Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad1 en de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten2 wat betreft het uitzenden van dit soort uitspraken op televisie?

1 Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde 
vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008F0913).

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L1808 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L1808)


